


  

  

  احلرية يف املنهج اإلسالمياحلرية يف املنهج اإلسالمي

  
  
  
  
  

   حممد مورو حممد مورو//دد
  
  

http://tahasafeer.blogspot.com/



  
  
    

 طبقا لقوانني امللكية الفكرية

א אא
א .א

א 
א א  أو عـرب االنرتنـت(א

 اى أو املدجمــة األقــراص أو  مكتبــات االلكرتونيــةلل
 א  )أخرىوسيلة 

אא.
 .א א

  
  
  
  

  http://tahasafeer.blogspot.com/



 ٣

  الفهرسالفهرس
  ٤...............................................................................................................................مقدمة

  ٨.................................................................................................اإلنسان في  التصور اإلسالمي

  ١١............................................................................................................................التوحيد

  ١٣.........................................................................................................الحرية/آرامة اإلنسان 

  ١٥...................................................................................................................آرامة اإلنسان

  ١٧.......................................................................................االنتصار للمظلومين فريضة إسالمية

  ١٩..............................................................................................الفريضة واآلداب: حرية التعبير

  ٢٢................................................................اعيةالمنظومة اإلسالمية السياسية واالقتصادية واالجتم

  ٢٣..............................................................................................المنظومة االجتماعية اإلسالمية

  ٢٤...............................................................................................................................العدل

  ٢٥...........................................................................................................عاييرعدم ازدواج الم

  ٢٨.....................................................................................................................الال عنصرية

  ٢٩................................................................................................................العناية بالضعيف

  ٣١...............................................................................................................النقد والنقد الذاتي

  ٣٣...............................................................................................................................العلم

  ٣٥.............................................................................................................إنصاف المحرومين

  ٣٧...................................................................................................................حماية األقليات

  ٤٠.................................................................................................................استقالل القضاء

  ٤٢..............................................................................................................................وثائق

  ٤٤.................................................................................................النظام االقتصادي في اإلسالم

  ٤٨..................................................................................المشكلة االقتصادية في اإلسـالم وحلولها

  ٥٠..........................................................................................تمع اإلسالميحقوق الفرد في المج

  ٥١.................................................................................آيف قضى اإلسالم على الفقـر واالستغالل

  ٥٣................................................................................................العدالة االجتماعية في اإلسالم

  ٥٩.............................................................................................................في نقد الديمقراطية

  ٦٥.................................................................................................. الليبرالية الجديدة–العولمة 

  ٦٦..............................................................................................................المصادر والمراجع

  

http://tahasafeer.blogspot.com/



 ٤

  قدمةقدمةمم
صلح لإلنسانية وتسعد به، ويحقـق لهـا        يما هو النظام الذي      :ؤال اإلنسانية الدائم    س

هو أن اهللا هو الذي     ... وبديهي أن إجابة السؤال بالنسبة للمؤمنين باهللا        .... حياة مستقرة هانئة    
عالى وأرشد  خلق اإلنسان، ويعلم ما يصلحه وما يفسده، ومن ثم فإن القواعد التي وضحها اهللا ت              

وبما أن اإلسالم هو دين اهللا الحق، وبما أن الرسول          . بها اإلنسان، هي التي تحقق ذلك الهدف      
صلى اهللا علية وسلم هو النبي الخاتم، فإن النظام اإلسالمي وحده هو الذي يحقق ذلك، ولكـن                 

رتفاع هـذا   إنه مستوي ا   ف بشر، وثم ه  طبق ي ليس حال نهائيا، فالنظام اإلسالمي    ه  هذا في حد ذات   
لشرط بدوره موجودة في كل الـنظم،       االبشر إلى مستوي النظرية هو شرط تحقيق ذلك، وهذه          

فالنظم كلها يطبقها بشر، ومن ثم فإن من الممكن أن يحسنوا التطبيق أو ال يحسنوه، سواء كان                 
ن النظام المطبق رباني أ وضعي  ونخلص من هذا أن النظام الوضعي والنظام الرباني يتساويا              

  .....في شرط التطبيق، ولكن للنظام الرباني فضل ال شك فيه بالنسبة للنظرية 
 وقعت  في التـاريخ      برات البشرية ذاتها ومن خالل تجار     بن زاوية أخري فإن الخ    م

القديم والحديث والمعاصر تقول أن النظم الوضعية فشلت  في األمرين  معاً، فـي النظريـة                 
هائلة بسبب تطبيق الـنظم الكـسروية             عانت البشرية معاناة  سواء، بل لقد     دحوالتطبيق على   

، بل والديمقراطية واالشتراكية والفاشية والنازية والشيوعية، بل إن مستوي المعانـاة          ةوالهرقلي
كان بشعا، ففي ظل تلك األنظمة وبالذات الديمقراطية منها حدثت إبادة لـشعوب األمـريكتين               

م أرجاء العالم نفذها الرجل األبيض، ونشأت الصهيونية ثـم          وأستراليا وحدثت مذابح في معظ    
سرائيل، وهى حاله تجسيم للظم على مستوي اغتصاب حقـوق شـعب وأرض وعلـى               إدوله  

مستوي انتهاك حقوق اإلنسان بصورة يومية وعلى مدار الساعة لعشرات السنين تحت سـمع              
ية في الحرب العالمية الثانية وهي      العالم وبصره، والديمقراطية هي التي استخدمت القنبلة الذر       

قوات الدول الديمقراطية تنتهك سيادة الشعوب في العراق        ل  التي مارست نهب العالم ، وال تزا      
  لخ ا....ضف إلى ذلك إفساد البيئة واستنزاف ثروات األرضألخ ا....وأفغانستان وفلسطين 

...  شقاء جماعي    المحصلة أن هناك شقاء ال شك فيه ترتب على تطبيق تلك النظم،           و
أما في التطبيق اإلسالمي فإن المسألة مختلفة، صحيح أنه هناك تجاوزات، ولكنها تجـاوزات              

رقي إلى تشكيل ظاهرة، وهي مرفوضة طبعاً، أي أننا لو قارنا بين مستوي السعادة              تفردية ال   
لصالح في ظل الحضارة اإلسالمية ومستواها في الحضارات األخرى وخاصة الغربية نجد أنه             

الحضارة اإلسالمية بامتياز، ونحن هنا نتكلم عن الظاهرة فـي مجراهـا الرئيـسي، أو فـي                 
المحصلة النهائية، ونكرر أن هناك استثناءات ولكنها ال تخرق القاعدة، هناك استثناءات إيجابية             

اإلسالمي ولكن تظل    في الحضارات األخرى، وهناك استثناءات سلبية في التطبيق الحضاري        



 ٥

بديهي أن النظام اإلسالمي به من األتساع والمرونة ما يـسمح باالسـتفادة             وعدة هي نفسها    القا
ريضة فللتجارب األخرى، وهذا ال يخالف الشرع الحنيف، بل هو           أيضا من الخبرات اإليجابية   

  .أوجبتها الشريعة اإلسالمية ذاتها، فالحكمة ضالة  المؤمن أني وجدها فهو أحق بها
 في اإلسالم، وحرية التعبير، ليس حديثاً عن النظـام الـسياسي            لحديث عن الحرية  ا

اإلسالمي فقط، بل هو حديث يتصل بمنهج اإلسالم ذاته، ألن الحرية في المـنهج اإلسـالمي                
لوقت، فال إيمان بدون حرية، وال إكراه على اإليمان وال إكراه أيـضا             اغاية ووسيلة في نفس     

ن، فأننا نؤمن أن اإلسالم في فطرة الناس، إذن لو تنافس           على الكفر، وبالنسبة لنا نحن المسلمي     
يكن هناك قهر وال عسف، لو لم يكن هناك تعصب مـسبق ألي شـيء                 الناس بحرية، لو لم     

لسياسي األصبح اإليمان سهل جدا، ولعل هذا واجب أمة اإلسالم واجبها القضاء على االستبداد              
ة االختيار، وفي تلك الحالة فإن الناس تختار        والظلم االقتصادي والتعصب، وإعطاء الناس حري     

و لم يختاروه فهم أحرار إذ ال إكراه في الدين، المهم أن أحد             لاإلسالم ألنه دين الفطرة، وحتى      
مهام األمة اإلسالمية هو تحقيق حرية االختيار وإزالة كل العوائق التي تحول دون ذلك، ومن               

لتي تقهر الناس   ا أهدافه هو إزالة األنظمة االستبدادية       الجهاد في اإلسالم في أحد     نأنافلة القول   
على الكفر، وتحقيق حرية الدعوة، فإذا تحققت حرية الدعوة بدون عقبات فال داعـي أصـالً                

  .للقتال
وهكذا فالحرية هي في صميم المنهج اإلسالمي من ناحية إقامة الحجة علـى النـاس    

م أو الكفر بحرية وحتى يتناقشوا ويتحـاوروا        بتحقيق حرية االختيار حتى يختار الناس اإلسال      
  .بدون ضغوط
إلنـسان،  للحرية أيضا ومن ثم حرية التعبير والتفكير تظهر في تـصور اإلسـالم              ا

ستخالفه في األرض، ودورة فيها، حملة لألمانة ثم وجود نوازع للخير وللـشر فـي نفـسه،                 ا
فال معنـي ألن    . إلنسان حرا وهكذا فإن ذلك ال يتسق مع بعضه البعض بدون أن يكون ذلك ا            

مكلف بدون هذه الحرية بكل أنواعها على أن من المهـم هنـا أن              ل  يكون اإلنسان خليفة مسئو   
نحدد أن اإلنسان يتكون من كيان مادي وروح وعقل، والروح خارج إطار فهمنـا، والكيـان                

نوطة بالعقل الذي   لمادي خاضع لقوانين وسنن المادة التي جعلها اهللا عليها، ويبقي أن الحرية م            ا
لى سائر المخلوقات، فاإلنسان مسير فيما يخص الجزء المادي من تكـونين     عبه اإلنسان   ز  يتمي

، ويختار بين الخير   "ضمن مشيئة اهللا الكلية طبعا    "ولكنه مخير فيما هو متاح له من خير أو شر           
ئول عن اختياره   والشر بعقلة ومن ثم فال مسئولية على المجنون أو الصغير أو المكره وهو مس             

  .ويحاسب عليه يوم القيامة فضال عن وجود الجزاء الدنيوي
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وهكذا فالحرية هنا شرط الزم لتكليف اإلنسان وحملة لألمانة ومسئولية عن أعمالـه             
  .وأقوالة

إذا كان ذلك شأن اإلنسان حسب التصور اإلسالمي، فإن النظام اإلسالمي ككل يؤكد           و
م الشورى  في اإلسالم يحقق أوسع مناطق تلك الحرية، وكذا           ويساعد ويحقق تلك الحرية، فنظا    

فإن النظام االجتماعي اإلسالمي يحقق اإلشباع المادي لكل إنسان حتى ال تكون الحاجة حـائال               
من تحقيق للعـدل، األمـر       بما فيه  دون حرية التفكير والتدبير، والنظام االجتماعي اإلسالمي      

والنقد الذاتي، طلب العلم كلها تحقيق تلك الحريـة فـالعلم      بالمعروف والنهي عن المنكر، النقد      
إذا  مثال يزيد مساحة الوعي ومن ثم القدرة على حرية التعبير، والعدل يجعل اإلنـسان آمنـا                 

عبر عن رأيه، والنقد والنقد الذاتي هو في صميمه نوع من حرية الرأي واعتبار ذلك واجـب                 
اإلسـالمي الـذي    ي  وتجاه أخيه المسلم والنظام األخالق    على المسلم تجاه األمام وتجاه المجتمع       

لخ كلها تقوي اإلنسان والمجتمـع علـى        ا....يمنع شرب الخمر والزنا والشذوذ ولعب الميسر        
أداء واجب حرية التعبير، بل حتى العبادات المباشرة كالصالة هي نوع من الطاعة هللا أوال ثم                

من ثم القدرة على إبداء الرأي دون       و أال من اهللا     وة النفس والبدن وعدم الخوف    قلتحقيق أهداف   
خوف، وشهادة أن ال إله أال اهللا ومن ثم الشجاعة في قول الحق والصيام، فمن لم يـدع قـول                    
الزور والعمل به أي في المقابل أن يصر على قول الحق والعمل به، فال حاجة هللا في أن يدع                   

لرأي بين المسلمين كل عام، والزكاة هي نظام        طعامه وشرابه، والحج مثال هو إجتماع لتبادل ا       
لحق لاجتماعي تحقق رفع الفقر والبطالة عن المجتمع ومن ثم يصبح غير خاضع في رأيه أال                

  لخ ا.....وليس لصاحب المال أو السلطان
هناك أيضا محطات ومواقف كلها ندل على الحرية عموما وحرية التعبير خصوصا،            

يقة المدينة، أو خطب الرسول صلى اهللا علية وسـلم والخلفـاء            وهناك وثائق تاريخية مثل وث    
مية وكلها تؤكد على حرية     الالراشدين وغيرها تشكل عالمات مضيئة في تاريخ الحضارة اإلس        

  .الرأي
لى أننا يجب أن نعترف بأن أحوال المسلمين ليست  على ما يرام، وأنه غاب عنهم                ع

م استعادتها ليس من أجل أنفسهم فقط، فلن يتقـدموا          الكثير منن تلك القيم وأن من الواجب عليه       
أال بها، ولكن أيضا من أجل تقديم نموذج حي للشعوب األخرى، وتقديم بديل حضاري رائـع                

اليا في العالم، والتي جلبت الشقاء لإلنـسان، وإذا اسـتمرت يمكـن أن تقـود           حللنظم السائدة   
البـشرية   سالمي واجب وضرورة إلنقـاذ    البشرية إلى كارثة ومن ثم فإن التقدم بالمشروع اإل        

وكَذَِلك جعلْنَـاكُم ُأمـةً وسـطًا       وهذا واجب كل األمة عموما، والعلماء منها خصوصا ﴿        
لِّتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسوُل علَيكُم شَهِيدا وما جعلْنَا الْقبلَةَ الَّتـي             



 ٧

 ِلنَعلَم من يتَّبِع الرسوَل ممن ينْقَلب علَى عقبيه وِإن كَانَتْ لَكَبِيرةً ِإالَّ             كُنتَ علَيها ِإالَّ  
              ـيمحُؤوفٌ راَهللا بِالنَّاسِ لَر ِإن انَكُمِإيم يعضاُهللا ِلي ا كَانمى اُهللا وده ينلَى الَّذع﴾ 

  ]١٤٣لبقرة ا[
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  ور اإلسالميور اإلسالميي  التصي  التصففاإلنسان اإلنسان 
لحرية في اإلسالم، ومن ثم كافة أشكالها بما فيها حرية التعبير أصل منهجي، يرجع              ل

  .إلى التصور اإلسالمي عن اإلنسان، ودورة في هذا الكون ومسئولياته التي أسندها إليه تعالي
فاهللا تعالي خلق الكون كله، وخلق اإلنسان أيضاً، وأفضل صور اإلنسان هـي فـي               

 تعالي، وهذا جوهر الحرية، ألن العبودية هللا تعالى تحرر تجاه كل ما هو سوي اهللا                عبوديته هللا 
َألَم تَروا َأن اَهللا سخَّر لَكُم مـا فـي   وقد سخر اهللا تعالى الكون لخدمة اإلنـسان ﴿        . تعالي

        اطبةً ورظَاه همعن كُملَيغَ عبَأسضِ وي اَألرا فمو اتاومـن      السالنَّـاسِ م نمنَةً و
جعـل اهللا   و ،)]٢٠[قمـان   ل (]١ [﴾يجادُل في اِهللا بِغَيرِ علْمٍ والَ هدى والَ كتَابٍ منيـرٍ          
وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَـة ِإنِّـي       ﴿ اإلنسان خليفة له في األرض، وهذا تكريم ما بعده تكريم،         

الُوا َأتَجعُل فيها من يفْسد فيها ويسفك الـدماء ونَحـن           جاعٌل في اَألرضِ خَليفَةً قَ    
         ونلَما الَ تَعم لَمقَاَل ِإنِّي َأع لَك سنُقَدو كدمبِح حب٣٠لبقرة  ا( ﴾نُس(  ،﴿   ـودِإلَى ثَمو

لَه غَيره هو َأنشََأكُم مـن اَألرضِ   َأخَاهم صاِلحا قَاَل يا قَومِ اعبدوا اَهللا ما لَكُم من إِ          
         جِيبم ي قَرِيببر ِإن هوا ِإلَيتُوب ثُم وهرتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاسقد و ،)٠٦١ود  ه( ﴾و

أختار اإلنسان أن يحمل األمانة وهذه األمانة هي حرية االختيار، أو المسئولية، أو اإليمـان أو                
يصلح لَكُم َأعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطـعِ اَهللا           ﴿ ختالف التفسيرات العقل على ا  

 ِإنَّا عرضنَا األمانَةَ علَى السماوات واَألرضِ       ٧١ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما      
    َأشْفَقْنا ولْنَهمحَأن ي نياِل فََأبالْجِبوالً       وها جظَلُوم كَان ِإنَّه انا اِإلنْسلَهمحا ونْهم ﴾ 

بداية فحمل األمانة، واستحالف اإلنسان في األرض، وتسخير الكون له تقابله           و )٧٢ألحزاب  ا(
مسئولية، فاإلنسان مسئول أمام اهللا، فإذا أحسن وعمل فاز فوزا عظيما وإذا أساء وعمل عمالً               

              والَّذين آمنُوا واتَّبعـتْهم ذُريـتُهم بِِإيمـانٍ َألْحقْنَـا بِهِـم            ﴿ اسيئا خسر خسرانا مبين   
                 ـينهر بـا كَـسـرٍِئ بِمكُـلُّ ام ءن شَـيهِم ملمع نم ما َألَتْنَاهمو متَهيذُر﴾                  

           ومـن يعمـْل مثْقَـاَل ذَرة        ة خَيـرا يـره    فَمن يعمْل مثْقَاَل ذَر   ﴿ ،)٠٢١لطور  ا(
هرا ي٨ - ٧لزلزلة ا( ﴾شَر( .  

                                                 
  .ناك عدد كبير من اآليات واألحاديث الشريفة التي تتحدث عن هذا التسخير ه)1
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الَ يكَلِّفُ اُهللا نَفْسا ِإالَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها          ﴿المسئولية حسب الطاقة طبعا     و 
ا َأو َأخْطَْأنَا ربنَا والَ تَحمْل علَينَا ِإصرا كَما حملْتَـه علَـى             ما اكْتَسبتْ ربنَا الَ تَُؤاخذْنَا ِإن نَّسينَ      

الَّذين من قَبلنَا ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَةَ لَنَا بِه واعفُ عنَّا واغْفر لَنَا وارحمنَا َأنتَ موالَنَـا                   
هو أيضا ليس مسئول عن تـصرفات غيـرة         و )٢٨٦لبقرة  ا( ﴾كَافرِينفَانْصرنَا علَى الْقَومِ الْ   

﴿                  لُـونمعـا كَـانُوا يمع َألُونالَ تُـسو تُمبـا كَـسلَكُـم متْ وبا كَسا مخَلَتْ لَه ةٌ قَدُأم لْكت﴾                
 شَيء والَ تَكْسب كُلُّ نَفْـسٍ ِإالَّ        قُْل َأغَير اِهللا َأبغي ربا وهو رب كُلِّ       ﴿ )١٣٤لبقرة  ا(

                 يـهف ـا كُنْـتُمبِم ُئكُمنَبفَي كُمجِعركُم مبِإلَى ر ى ثُمُأخْر رةٌ وِزازِرو الَ تَزِرا وهلَيع
فُونهكذا فاإلنسان في التصور اإلسالمي كائن عاقل مسئول مكلـف،          و )١٦٤ألنعام  ا( ﴾تَخْتَل
 مسئولية اختياره وعملة، ومن ثم ال يمكن إسناد هذه المسئولية الخطيرة إليـه دون أن                ويتحمل

يتاح له عقل يستطيع أن يميز به بين الخير والشر، وأن تكزن له حرية االختيار بين مختلـف                  
ميم المنهج اإلسالمي، واإلنسان ليس حرا فـي        صالمناهج واألعمال، وهكذا فالحرية تأتي في       

طار مـشيئة   أبل هو حر فيما هو مسئول عنه ومكلف به، وهذا كله بالطبع في              كل شيء طبعا    
  ونَفْسٍ وما سواها ﴿. اهللا تعالى، ويمكن القول أن اهللا تعالى أراد أن يكون لإلنسان إرادة           

            ﴾اوقَد خَـاب مـن دسـاه        قَد َأفْلَح من زكَّاها     وتَقْواها فََألْهمها فُجورها 
  . )١٠ – ٧لشمس ا(

أيضا، جعل اهللا التفكير فريضة إسالمية أي جعل المعرفـة           آللهةافي إطار المشيئة    
بالنسبة لإلنسان تكون عن طريق استخدام العقل أو يكون استخدام العقل أحد طرق الوصـول               

 يقـل  الي وهو أليها، وبدية أن هناك طرق أخري للوصول إلى الهدية والحق، الطريق الوجدان           
أهمية، وطريق الفطرة، وهذه تحتاج إلى إلغاء كل القيود والحواجز على اإلنسان لتعمل فطرته              
بصورة سليمة ، أنها أشبه بالسير في الطريق الصحيح، ولكن القوي الشيطانية تضع عالمـات      

مثـل  مزيفة لتفسد على اإلنسان فطرته وتقوده إلى الطريق الخطأ، وهذه العالمـات المزيفـة               
  لخا....لظلم االقتصادي  األعالم الفاسد ااالستبداد السياسي و

يجب أزالتها لتحقيق حرية االختيار عن طريق العقـل، أو عـن طريـق الفطـرة                و
 لمهم أن التفكير فريضة إسالمية فرضها اهللا على اإلنسان وأعطاه العقل المالئم           ا ....والوجدان

ريق العقل، وصمم الكون بطريقة معينة بحيث أن        ليقوم بها، ومن ثم يصل إلى المعرفة عن ط        
فيه من اآليات والتدبير ما يقود اإلنسان إلى الحق ، والنصوص التي تدعو إلى أعمال العقـل                 
في القرآن الكريم كثيرة جدا، ويستخدم اهللا لفظ العقل ومرادفاته الكثيرة في تلك اآليات وكثيـر                

فال يتفكرون؟ أفال يتدبرون؟ أليس فيكم رجل رشيد؟        أيضا من اآليات تنتهي بمثل أفال يعقلون؟ أ       
  .أفال تتذكرون؟



 ١٠

وهناك دعوة أيضا للسير في األرض واالتعاظ  بما حدث في التاريخ ومعرفة السنن              
َأفَمن يعلَم َأنَّما ُأنْزَِل ِإلَيك من ربك الْحـقُّ كَمـن هـو             ﴿]  ٢[الكونية في مختلف العلوم     

   ).١٩  ـلرعدا( ﴾ما يتَذَكَّر ُأولُو األلْبابَِأعمى ِإنَّ

                                                 

ة  آية وعن اللب  أحد مرادفات كلم٤٩ آية، وعن العقل في ١٩حدث القرآن الكريم عن الحكمة في  ت)2(
في آيتين، وكذا عن التفكير والتدبير والعقل أو  –أحد مرادفات العقل أيضا  – آية وعن النهي ١٦في . العقل

 مرة في القرآن ٥٠د تكررت أكثر من قعن اآليات التي ترشد اإلنسان واآليات التي تتحدث عن النظر 
  .الكريم
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  ددالتوحيالتوحي
 األول للعقيـدة اإلسـالمية،      المقوم هو الحقيقة الكبرى في هذا الكون، وهو         التوحيد

   األنبياء من لدن آدم وحتى محمد        جميعوالتوحيد هو الرسالة الجوهرية التي جاء من أجلها         
﴿     م كلن قَبلْنَا مسا َأرمونِ            وـدبِإالَّ َأنَـا فَاع الَ ِإلَه َأنَّه هي ِإلَيوٍل ِإالَّ نُوحسن ر  ﴾
 إلـى  - أهل الكتـاب من في حياة األمم السابقة - تعرضت عقيدة التوحيدوقد) ٢٥ ـ  األنبياء(

 باعتباره خاتم األديـان،     والمسلمينالكثير من التحريف والخلط، إال أن اهللا تعالى حفظ لإلسالم           
 األنبياء، وباعتبار القرآن الكريم آخر الكتب الـسماوية، حفـظ لـه             آخر تبار الرسول   وباع
﴾                 كْر وِإنَّا لَه لَحافظُون   ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّ   ﴿  من التحريف، وأصول العقيدة من التشويش        القرآن

  . من األممغيرهاالم عن  فإن التوحيد هو أهم ما يميز أمة اإلسوهكذا) ٩ ـ الحجر(
 وهو أيضاً دافع مهـم مـن        اآلخرة بالطبع شرط لصحة العقيدة والنجاة في        والتوحيد

 ،  وكذا لتحقبق كـل أشـكال الحريـة       دوافع اإلبداع الحضاري وتحقيق العمران في األرض،      
  أن انفراد اهللا تعالى باأللوهيـة والربوبيـة،        ذلكوللتوحيد أثار مهمة على الصعيد الحضاري،       

 بالتالي ضرب مفاهيم الطبقيـة والعرفيـة االقتـصادية          يعنيوإدراك أن جميع البشر عباد هللا       
 وليس هناك فرد أو طبقة أو جماعة بشرية أفضل من غيرها أو             واللونية،والسياسية والجنسية   

  . والتفاضل ال يكون إال بالتقوىالسلطة،أحق بالثروة أو 
 به مـن قبـل رجـال الـدين          المتاجرةة، أو    أيضاً يمنع احتكار الدين لطبق     والتوحيد

 بالثروة، بدعوى أن هذا أو ذاك هو ظل         االستئثارالمنحرفين، أو ممارسة االستبداد السياسي أو       
 شعب اهللا المختار، فاهللا واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم            أواهللا على األرض، أو المتحدث باسمه       

  . وجميع الناس عباد هللاأحديولد ولم يكن له كفواً 
 واالجتمـاعي فـي     واالقتـصادي  حرص اإلسالم على إدماج التشريع السياسي        ولقد

 التشريع وبالتالي ال يستغل     مصدرالنصوص القرآنية واألحاديث النبوية، حتى يكون اهللا وحده         
 تكـرس سـلطتها الـسياسية أو        التـي فرد أو طبقة أو مجموعة سلطتها في سن التشريعات          

 إخراج العباد من عبادة العبـاد بـأي   هيمهمة أمة اإلسالم األولى االقتصادية أو االجتماعية و  
  .صورة من الصور إلى عبادة اهللا الواحد القهار

 أن العمران البشري،    ذلك أهمية خاصة في المشروع الحضاري اإلسالمي        وللتوحيد
  األسلوب الذي وصـفه اهللا     هوكالعبادة، مرتبط بغاية هي إرضاء اهللا تعالى، ومرتبط بأسلوب          

 وسائل العالقات اإلنـسانية،     وأسلمتعالى في تشريعه المحكم، وهذا أوالً يحقق أوسع الحريات،          
 لألرض وللكون أمانه فـي الحاضـر       يحفظبين اإلنسان والكائنات والطبيعة في تناغم وتناسق        
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 الخضوع هللا تعالى في ممارسة العمران       يعنيوالمستقبل، وفضالً عن هذا فإن مقتضى التوحيد        
 فـي المجـاالت الـسياسية واالقتـصادية     اهللاري كوسائل وغايات، أي الخضوع لشريعة   البش

 وهذا بالطبع يحقق أفضل الفـرص لإلبـداع         إلخ،.. والعسكرية واالجتماعية والعالقات الدولية   
 مهما أوتي فرد أو جماعة بشرية من العلـم          أنهالحضاري وأكثرها أمانا وعدال وجدوى، ذلك       

 ال تستطيع أن تـضع التـشريعات الـصالحة          وبالتالير اإلنسان والكون    فإنها ال تحيط بأسرا   
 والكائنات فضالً عن حرص هذا الفرد أو الجماعـة          والكونللعالقات بين البشر أو بين البشر       

 دون الباقين، أما اهللا تعالى إله الناس جميعاً رب الناس           الخاصةالبشرية على تحقيق مصالحها     
لم بكل شيء فهو وحده القادر على وضع التشريع المناسب لكـل             العا شيء،جميعاً وخالق كل    
 يعلَم من خَلَـقَ وهـو       َأال، ﴿  مطلق اك بدون تحيز وبعلم وشمول وإدر     والكونالبشر والكائنات   
يفُ الْخَبِير١٤ ـ الملك(﴾ اللَّط .(  

اإلنـسان   أودعها اهللا فيه، ألن      التي أيضاً أهميته في إطالق طاقات اإلنسان        وللتوحيد
 والجهد المترتـب علـى الـصراع مـع          الوقتالموحد يسير في اتجاه الفطرة، وبالتالي يوفر        

 معينة تسير في اتجاه التيـار أو فـي          ميكانيكيةالفطرة، واألمر أشبه بسرعة سفينة ذات كفاءة        
  . األولى تحقق سرعة أكبر وإنجازاً أكثرالحالةعكس هذا االتجاه، وبالطبع فإنها في 

 يخاف غيره، وهو الرازق فال      فال الموحد يؤمن بأن اهللا هو أقوى األقوياء،         نواإلنسا
 شيء وبالتالي يـستطيع أن يواجـه        كليلتمس الرزق من غيره وهو المعز المذل وبيده مقاليد          

 الموحدة أكثر إنجازاً وأقدر على خوض       األمةأعتى القوى معتمداً على اهللا تعالى، وهذا يجعل         
 الجبار في التقدم الحـضاري والعمـران البـشري،          األثرلي يكون للتوحيد    كل التحديات وبالتا  

 المشروع الحضاري اإلسالمي، إذ لو قارنا بين جماعـة          فيوهكذا فالتوحيد هو العنصر األهم      
 باهللا في الغايات والوسائل ووجدت أمامها تحدياً أكبر         مرتبطبشرية تدرك أن عملها الحضاري      

مامه بل تأخذ باألسباب وتشحذ طاقاتها ثم تتقدم معتمدة على مدد اهللا             أ تفرمن طاقتها، فإنها ال     
 أن تصنع المستحيل، أما الجماعة البشرية التي ال تؤمن بمدد اهللا، أي تـؤمن               تستطيعوبالتالي  
 تراهـا  وحدها فإن الحسابات المادية المجردة قد تجعلها تفر من أمام التحديات التـي    باألسباب

  .كبر من طاقتها الماديةبالحسابات المادية أ
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  الحريةالحرية//   اإلنسان اإلنسانرامةرامةكك
 بالنسبة للمشروع اإلسالمي في مـستواه       - بعد التوحيد  -تمثل الحرية القيمة األعظم   

العام والخاص، وتمثل القيمة األعظم على اإلطالق بالنسبة للمشروع الحضاري العام، أي فيما             
  .يخص المسلمين وغير المسلمين

ستهدف تحرير اإلنسان في كل زمان ومكـان، وتـستهدف          ذلك أن رسالة اإلسالم ت    
تحقيق الحرية للبشر كل البشر، وحتى الجهاد في اإلسالم موجه أساساً لرفع الظلـم واإلكـراه                

الَ ِإكْـراه   ﴿ووضع البشر كل البشر على قاعدة االختيار الحر بال إكراه وال تعصب وال ظلم،               
     م شْدالر نيينِ قَد تَّبي الدف            ةوربِـالْع كـستَماس فَقَد ن بِاللّهْؤميو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم الْغَي ن

يملع يعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَى٢٥٦ ـ البقرة(﴾ الْو .(  
َأعتَدنَا ِللظَّاِلمين نَـاراً    وقُِل الْحقُّ من ربكُم فَمن شَاء فَلْيْؤمن ومن شَاء فَلْيكْفُر ِإنَّا            ﴿

                  ابالـشَّر بِـْئس ـوهجـشْوِي الْوـِل يهـاء كَالْمغَاثُوا بِميثُوا يتَغسِإن يا وقُهادرس اطَ بِهِمَأح            
  )٢٩  ـالكهف(﴾ وساءتْ مرتَفَقاً
اً َأفََأنتَ تُكْرِه النَّاس حتَّـى يكُونُـواْ   ولَو شَاء ربك آلمن من في اَألرضِ كُلُّهم جميع  ﴿

يننْؤمفاإلكراه مرفوض إسالمياً، حتى ولو كان إكراه على اإلسالم ألنـه  ) ٩٩ ـ  يونس(﴾ م
في هذه الحالة يكون حراماً وال يرضى به اهللا ويحاسب من يقترفه، والفـرق بـين اإلسـالم                  

اإلكراه، ذلك أن الوثنية والكفر ال تتحقـق إال         والوثنية في أحد صوره هو الفرق بين الحرية و        
  .باإلكراه والخداع، واإلسالم ال يتحقق إال بالحرية واالختيار الحر
اختيـار العقيـدة والمـذهب      "اإلسالم يحرص على حرية التفكير، حرية االختيـار         

ـ            -"والتصور ة  حرية اختيار شكل النظام السياسي وحرية اختيار الحكام بكافة درجاتهم وحري
تغيير الحاكم، حرية التنقل، حرية إقامة الشعائر، حرية الحوار، وحرية تبادل الرأي، ويرفض             

  .التعصب واالستبداد السياسي والقهر الطائفي والديني والقومي والعرقي
أما الكفر فيحرص على القهر والنهب والظلم واالستبداد والقوى الشيطانية تحـرص            

 وتحرص على وضع عالمات إرشادية مزيفة على الطريـق   على الحيلولة دون حرية االختيار    
وتحرص على نشر التعصب، وتحرص على إلغاء حرية التفكيـر بكـل صـورة ووسـيلة،                

وتحرص على نشر الجهل والخرافة والتعصب لآلباء واألجداد واألسـرة والقبيلـة والـوطن              

كْبروا بْل مكْر اللَّيِل والنَّهارِ ِإذْ تَْأمرونَنَا َأن        وقَاَل الَّذين استُضعفُوا ِللَّذين استَ    ﴿ .إلخ.. والقومية
        ا رةَ لَماموا النَّدرَأساداً وَأند َل لَهعنَجو بِاللَّه لْنَا األَ   نَّكْفُرعجو ذَابا الْعي    َأوالَّـذ نَاقي َأعغْلَاَل ف ن

  ). ٣٣ ـ سبأ(﴾ يعملُون ما كَانُوا كَفَروا هْل يجزون ِإال
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المكروكلمة المكر تعني أصالً    "والقرآن الكريم يطلق على هذا السلوك الشيطاني كلمة         
الخداع والقهر واستخدام الوسائل المختلفة إلكراه الناس على العقيدة والتصور الـذي تريـده              

م ِإن هـذَا لَمكْر مكَرتُموه في الْمدينَـة        قَاَل فرعون آمنتُم بِه قَبَل َأن آذَن لَكُ       ﴿القوى الشيطانية   
    ونلَمفَ تَعوا فَسلَها َأهنْهواْ مـ     ﴿ـ   )١٢٣ـ   األعراف( ﴾ِلتُخْرِج ك الْيـوم   يا قَومِ لَكُـم الْملْ

ـ   ما ُأرِيكُـم ِإال     فرعون رضِ فَمن ينصرنَا من بْأسِ اللَّه ِإن جاءنَا قَالَ        ظَاهرِين في األَ   ى   ما َأر
  . وهذه اآلية على لسان فرعون)١٢٣ ـ غافر(﴾  سبِيَل الرشَادوما َأهديكُم ِإال

وصحيح أن الناس تصل إلى اإلسالم وتعتنقه بمجرد تحقيق حرية التفكير والحـوار             
 يقود إليه، ولكـن     واالختيار الحر، ألن اإلسالم دين الفطرة، والعقل والكون والوجدان، والقلب         

حتى بصرف النظر عن هذا فإن أمة اإلسالم مطالبة بتحقيق الحرية للبشر كل البشر بـصرف                
وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُـون       ﴿ النظر عن النتيجة، إذ أن تحقيق الحرية غاية في ذاتها         

اللّه اْ فَِإنوِللّه فَِإنِ انتَه كُلُّه ينالديرصب لُونمعا يـ األنفال(﴾  بِم  أي فقاتلوهم حتى يكفوا )٣٩ 
عن إكراه الناس على الكفر فإن كفوا عن هذا فال مشكلة، فقاتلوهم حتى يكفوا عن فتنة النـاس                  

  .بالقهر والظلم السياسي واالقتصادي واالجتماعي فإن كفوا فال عدوان إال على الظالمين
 ألمة المسلمة مأمورون بالجهاد لتحقيق حرية االختيـار        المسلم والجماعة المسلمة وا   

 إذ كيف يسير الناس فـي       "في األرض وا  قل سير   "، ولتحقيق حرية التنقل     "ال إكراه في الدين   "
األرض بدون حرية التنقل وبالجهاد ضد التعصب وضد الجهل والخرافـة، ضـد االسـتبداد               

 والتفكيـر فريـضة   يح حققه االلباني  صح "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر      "السياسي  
 .." أفـال يتفكـرون   "إسالمية، واهللا تعالى يدعو الناس إلى التفكير في عشرات اآليات القرآنية            

  .إلخ" ..أفال يعقلون.." "أفال يتدبرون"
الدفاع عن الحرية فريضة إسالمية، وتحقيق الحرية بكل صورها وأشـكالها مهمـة             

مة اإلسالمية، بل إن المهمة األولى لنا هي الدفاع عن حريـة            المسلم والجماعة اإلسالمية واأل   
الشعوب والطوائف واألقليات واألفراد على حد سواء، حرية الناس في االختيار على مـستوى          
العقيدة، وعلى مستوى النظام السياسي واالجتماعي وعلى حقهم في اختيار طريقـة وأسـلوب              

متى استعبدتم الناس وقـد ولـدتهم       "خطاب يقول   الحكم وحق اختيار وعزل الحكام وعمر بن ال       
  ".أمهاتهم أحراراً

إن وجدتموني على حق فأعينوني وإن وجدتموني على باطـل          "وأبو بكر هو القائل     
  .والتقويم يعني حرية النقد وحرية خلع الحاكم أيضاً" فقوموني
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  كرامة اإلنسانكرامة اإلنسان
ن أي إنسان فـي أي      ومن مهام المشروع الحضاري اإلسالمي تحقيق الكرامة لإلنسا       

زمان ومكان فال قهر وال تعذيب وال تمثيل وال انتهاك لهذه الكرامة بأي صورة من الـصور،                 
واألصل اإلسالمي لحقوق اإلنسان هو أفضل أشكال هذه الحقوق، ألنه ينطلق من أن كل البشر               

ماعـة  عبيد هللا تعالى ومتساوون أمامه، فال حق لبشر أن ينتهك كرامة بشر آخر وال حـق لج                
وقد حرص اإلسالم أيما حـرص علـى        . بشرية وال طائفة وال دولة أن تنتهك حقوق اآلخرين        

يا َأيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيراً من الظَّن ِإن         {وال يؤخذ الناس بالشبهات      صيانة حرمات الناس  
       غْتَب بلَا يوا وسسلَا تَجو ِإثْم الظَّن ضعتـاً            بيم يـهَأخ ـمْأكَُل لَحَأن ي كُمدَأح بحضاً َأيعكُم بضع

        يمحر ابتَو اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث،       "١٢الحجرات}فَكَرِه
ال "لبـاني صحبح تخريج الـسبوطي حققـه اال      " ......وال تحاسدوا   وال تجسسوا، وال تناجشوا   

إذا ابتغـى   .." "تضايقوا المسلمين وال تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم يتبع اهللا عورتـه            
  ".األمير الريبة في الناس أفسدهم

لو أن امـرءا    "والشريعة اإلسالمية تجيز فقء عين من يطلع على إلى أسرار الناس            
والقـرآن الكـريم يؤكـد      " جناحاطلع عليك بغير إذن فقذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك            

 تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتَّى تَستَْأنسوا وتُسلِّموا علَى         ا َأيها الَّذين آمنُوا ال    ي﴿حرمة البيوت   
ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَّكُم رخَي ا ذَِلكُمهل٢٧ ـالنور(﴾ َأه(.  

ـ                فـال يحـل لمـسلم أن       "ي فريـضة إسـالمية      وحتى احترام طمأنينة اآلخرين ه
  ".يروع مسلماً

اهللا تعالى كرم اإلنسان، وجعله خليفة له في األرض ونفخ فيه مـن روحـه، وهـذا                 
 باعتباره خليفة له في األرض وباعتباره كائنـاً         -ظيم الذي وضع اهللا اإلنسان فيه     الع  المستوى

 تضع األساس النظري والعملي ألفـضل وأوسـع         فيه من روح اهللا، وباعتباره أكرم الكائنات      
الحقوق لصيانة كرامة اإلنسان وحقوقه في نفسه وأهله وبيته وخصوصياته ألن الذي يعتـدي              
على شيء من ذلك، أو ينتهك حقوق اإلنسان فإنما هو يعتدي على أكرم المخلوقات أي علـى                 

 "" جعل المالئكة تسجد لإلنسان      خليفة اهللا في األرض، على كائن فيه من روح اهللا، واهللا تعالى           
﴿           يسلواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجاس آلِئكَةقُلْنَا ِللْم ثُم نَاكُمروص ثُم خَلَقْنَاكُم لَقَدو       ـنكُـن مي لَـم 

يناجِدـ األعراف(﴾ الس  ١١( ﴿ري الْبف ملْنَاهمحو مي آدننَا بمكَر لَقَدو نم مقْنَاهزررِ وحالْبو 
ـ اإلسراء(﴾ نَا تَفْضيالًالطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْ  ٧٠( ﴿  الَِئكَـةِللْم كبِإذْ قَاَل رو



 ١٦

           فسيا ويهف دفْسن يا ميهُل فعيفَةً قَالُواْ َأتَجضِ خَلي اَألرٌل فاعِإنِّي ج      حبنُـس ـننَحاء ومالد ك
ونلَما الَ تَعم لَمقَاَل ِإنِّي َأع لَك سنُقَدو كدم٣٠ ـالبقرة(﴾ بِح .(  
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  االنتصار للمظلومين فريضة إسالميةاالنتصار للمظلومين فريضة إسالمية

  ::اإلسالم يحض المظلومين على عدم السكوت للظلماإلسالم يحض المظلومين على عدم السكوت للظلم

سهِم قَالُوا فيم كُنْتُم قَالُوا كُنَّا مستَضعفين فـي         ِإن الَّذين تَوفَّاهم الْمالَِئكَةُ ظَاِلمي َأنْفُ     ﴿
﴾ اَألرضِ قَالُوا َألَم تَكُن َأرض اِهللا واسعةً فَتُهاجِروا فيها فَُأولَِئك مْأواهم جهنَّم وساءتْ مصيرا             

  ). ٩٧  ـالنساء(

  : : ويحض المظلومين على الدفاع عن أنفسهمويحض المظلومين على الدفاع عن أنفسهم
              حـديث صـحيح    ". يظلـم مظلمـة فيقاتـل فيقتـل إال قتـل شـهيدا             مسلمما من   "

   .تخريج السيوطي

  ::ويحض على التصدي للظالمينويحض على التصدي للظالمين
من رأى سلطانًا جائًرا مستحالً لحرم اهللا ناكثًا لعهد اهللا مخالفًا لسنة رسول اهللا يعمل               "

  ".ن على اهللا أن يدخله مدخلهقول كافي عباد اهللا باإلثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل أو ب
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرية إسالمية وهل يوجد منكر أكبر من الظلـم              

  :اإلسالم يأمر باالنتصار للمظلومين والدفاع عنهم
﴿    ونرنتَصي مه غْيالْب مهابِإذَا َأص ينالَّذو .    ـنـا فَمثْلُهَئةٌ مـيس َئةيس اءزجفَـا  وع

       ينالظَّاِلم بحالَ ي لَى اِهللا ِإنَّهع هرفََأج لَحَأصـن         . وهِم ملَيا عم فَُأولَِئك هظُلْم دعب رنِ انْتَصلَمو
ـ             . سبِيٍل  ك لَهـم   ِإنَّما السبِيُل علَى الَّذين يظْلمون النَّاس ويبغُون في اَألرضِ بِغَيرِ الْحـقِّ ُأولَِئ

َأِليم ذَاب٣٩ـالشورى ( .﴾ع(  
  ::وقال رسول اهللا وقال رسول اهللا 

ما من مسلم يخذل مسلًما في موضع تهتك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضـه إال                "
خذله اهللا في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلًما في موضع ينـتقص                 

  ".مواطن يحب فيها نصرتهره اهللا في فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نص

  ::كما قال كما قال 
وقفًا يقتل فيه رجل ظلًما فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين             مال يقفن أحدكم    " 

لم يدفعوا عنه، وال يقفن أحدكم موقفًا يضرب فيه رجل ظلًما فإن اللعنة تنزل على من حضره                 
  ".حين لم يدفعوا عنه 



 ١٨

ين فريضة إسالمية، المظلومين سياسياً     الدفاع عن المظلوم   من الظالم في عاجله أو    " 
أو اقتصادياً أو اجتماعياً، فرداً أو جماعة أو أمة أو طائفة وفي عالم يسوده االستكبار وتمارس                
دوالً وحكومات وجماعات بشرية وأفراداً الظلم على اآلخرين، فإن الـدفاع عـن المظلـومين        

ي واهللا تعالى شرع الجهاد وفرضـه       يصبح رقماً مهماً في معادلة المشروع الحضاري اإلسالم       
على المسلمين للدفاع عن المظلومين مسلمين أو غير مسلمين، في كل زمان ومكـان ورفـع                

وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين       ﴿ .الظلم عن البشر أياً كان دينهم أو جنسهم أو لونه         
  ). ١٩٣ ـالبقرة(﴾ ن ِإالَّ علَى الظَّاِلمينِللّه فَِإنِ انتَهواْ فَالَ عدوا

وما لَكُم الَ تُقَاتلُون في سبِيِل اللّه والْمستَضعفين من الرجاِل والنِّـساء والْوِلْـدانِ              ﴿
         عاجا ولُهالظَّاِلمِ َأه ةيالْقَر هـذه ننَا منَا َأخْرِجبر قُولُوني ينالَّذ     عاجِلّياً وو نكن لَّدل لَّنَا  ل لَّنَا م

  ).  ٧٥ ـالنساء(﴾ من لَّدنك نَصيراً
﴿ونرنتَصي مه غْيالْب مهابِإذَا َأص ينالَّذ٣٩ ـالشورى(﴾ و .(  

وعزتي وجاللي ألنتقمن مـن الظـالم فـي         " عن رب العزة     وفيما يرويه الرسول    
  ".رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعلعاجلة أو آجله، وأنتقمن ممن 

ما من مسلم يخذل مسلماً في موضع تهتك فيه حرمته وينـتقص فيـه مـن                "ويقول  
عرضه إال خذله اهللا في موضع يجب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينـصر مـسلماً فـي                   
       موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نـصره اهللا فـي مـواطن يجـب                   

  ".يها نصرتهف
من رأى سلطاناً جائراً مستحالً لحرم اهللا ناكثاً لعهد اهللا مخالفاً لسنة رسـول              "ويقول  

           يعمل في عباد اهللا باإلثم والعدوان فلم يغير عليه بفعـل أو بقـول كـان علـى اهللا أن                     اهللا  
  ".يدخله مدخله

  "شك أن يعمهم اهللا بعقاب منهإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو"ويقول 
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  الفريضة واآلدابالفريضة واآلداب: : رية التعبيررية التعبيرحح
رية التعبير فريضة على الحاكم والمحكوم معاً، فالحاكم مطالب بتنفيذها عن طريق            ح

 الشورى، وعن طريق تحقيق العدل والنظام القضائي المستقل، ونشر التعليم، وتحقيق االكتفاء           
ها ممكنة بحيث ال تخاف الرعية من ظلم أو فقر أو           االقتصادي وغيرها من الوسائل التي تجعل     

تهميش إذا مارستها، والمحكوم مطالب بها فردا وجماعات في كل المجاالت تجاه الحاكم وتجاه              
اآلخرين، وبدون حرية التعبير وكل ما يؤدي إليها يحدث خلل في المجتمع اإلسالمي، فالمسلم              

وِإن كُنْتُم علَى   ﴿عية والقضائية على حد سوء      مطالب بعدم كتمان الشهادة السياسية واالجتما     
              ـني اْؤتُمالَّذ َؤدا فَلْيضعب كُمضعب نَأم ةٌ فَِإنوضقْبم انا فَرِهبوا كَاتتَجِد لَمفَرٍ وس

ه آثم قَلْبـه واُهللا بِمـا       َأمانَتَه ولْيتَّق اَهللا ربه والَ تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَِإنَّ         
يملع لُونم٢٨٣  ـلبقرةا( ﴾تَع.(  
النصيحة فريضة إسالمية هللا ورسوله ولألمـام ولعامـة المـسلمين وخاصـتهم،             و

 بد أن يقوم بها الفرد والجماعـات تجـاه بعـضها            الوالتواصي  بالحق مثال فريضة إسالمية       
ِإالَّ الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات        لَفي خُسرٍ  ِإن اِإلنْسان   والْعصرِ﴿بعضا،  

ـ لعصرا[ ﴾وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ وما َأدراك ما الْعقَبةُ ﴿ ،)٠٠٣-٠٠١  
١٢    ةقَبر فَك          ةغَبـسي ممٍ ذوي يف امِإطْع َأو      ـةبقْرـا ذَا ميمتي    َأو 

    ةبتْرينًا ذَا مكسم              اـواصتَورِ وبا بِالـصـواصتَونُـوا وآم ينالَّـذ نم كَان ثُم 
ةمحر٠١٧-٠١٢لبلد  ا( بِالْم(، ﴿           رالَ الـشَّهاِهللا و اِئرلُّوا شَعنُوا الَ تُحآم ينا الَّذها َأيي

قَالِئد والَ آمين الْبيتَ الْحرام يبتَغُون فَـضالً مـن ربهِـم            الْحرام والَ الْهدي والَ الْ    
          ورِضوانًا وِإذَا حلَلْتُم فَاصطَادوا والَ يجـرِمنَّكُم شَـنَآن قَـومٍ َأن صـدوكُم عـنِ                

      لَى الْبرنُوا عاوتَعوا وتَدامِ َأن تَعرالْح جِدسلَـى اِإلثْـمِ        الْمنُوا عاوالَ تَعى والتَّقْوو 
ولْتَكُن منْكُم ُأمةٌ يدعون  ﴿ ،)٠٠٢لمائدة  ا( ﴾والْعدوانِ واتَّقُوا اَهللا ِإن اَهللا شَديد الْعقَابِ      

           ـمه ُأولَِئـكنْكَـرِ ونِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرْأميرِ وِإلَى الْخَي  ـونحفْلالْم ﴾               
  .)١٠٤ل عمران آ(

ل إن  خيرية هذه األمة ترتبط باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ال يتحقق               ب
كُنْتُم خَير ُأمة ُأخْرِجتْ ِللنَّاسِ تَأمرون بِالْمعروف       ﴿في جزء كبير منه أال بحرية التفكير        

كَرِ وتُْؤمنُون بِاِهللا ولَو آمن َأهُل الْكتَابِ لَكَان خَيرا لَّهـم مـنْهم             وتَنْهون عنِ الْمنْ  
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  قُونالْفَاس مهَأكْثَرو نُونْؤمـي        ﴿ ،)١١٠ل عمران   آ( ﴾الْمنـن بوا مكَفَـر ينالَّذ نلُع
 ما عصوا وكَـانُوا يعتَـدون   ِإسراِئيَل علَى ِلسانِ داود وعيسى ابنِ مريم ذَِلك بِ        

لُونفْعا كَانُوا يم لَبِْئس لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاه٠٧٩-٠٧٨لمائدة ا [﴾كَانُوا الَ ي[  
ليتفقهوا في الدين   " نفر من كل طائفة   "ل أن اهللا تعالى فرض قيام مجموعة من الناس          ب

ومـا  ﴿ة ال يتحقق أال بالتعليم وبحرية التعليم معـاً          ولينذروا قومهم إذ ارجعوا إليهم وهذا بداي      
كَان الْمْؤمنُون ِلينفروا كَافَّةً فَلَوالَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَاِئفَةٌ ِليتَفَقَّهوا في الدينِ              

ونذَرحي ملَّهلَع هِموا ِإلَيعجِإذَا ر مهموا قَورنذِلي١٢٢لتوبة ا( ﴾و .(  
        من الواجب االستماع إلى الحكمة أو الموقف الـصحيح وفـي الحـديث الـشريف          و

وطي فـي   تخريج الـسي  ) رونه أوشك اهللا أن يعمهم بعقابه      المنكر وال يغي   ارأو إن الناس إذا  (
 رحم اهللا امـرؤ   "الجامع الصغير حققه األلباني وقال حديث صحيح   وعمر بن الخطاب القائل              

وهو الذي يحمد اهللا تعالي أن يكون في أمة اإلسالم من يقوم الخليفة إذا رأي       " إلى عيوبي أهدي  
 منك يا ه  كل الناس أفق  "مرأة تخطأ رأيه في المهور مسترجعا قائالً        امنه اعوجاجا، ويستمع إلى     

لي نقد الرجل وهو على المنبر أي أمام  جمع من الناس            إأستمع  ه  عمر بن الخطاب نفس   و" مرع
ا قال لهم أسمعوا وأطيعوا فقال له الرجل أنك وزعت القماش علينا وأخذت منـه نـصيبا                 عندم

اكبر، ألنك رجل طويل ال يكفي نصيبك من القماش لعمل هذا الثوب الذي ترتدي، فطلب عمر                
من أبنه أن يقوم ويشهد أنه أعطي أباه نصيبه فضم النصبين على بعضهما بعضا فكـان هـذا                  

ل وقال اآلن نسمع ونطيع، وكان عمر رضي اهللا عنه يستشير حتـى             الرج الثوب عندئذ جلس  
الكفار في األمور التي هم خبراء فيها فقد استشار الهرمزان في الحرب الفارسية وكان عمـر                

أيضا ال يقصر مشورته على الشيوخ بل يلجأ إلى الشباب ويستشيرهم كما روي يوسـف بـن                  
 ختياراحين يريد    سلوبهأكان  و.ستشارهم لحدة عقولهم  فكان إذا أعياه األمر دعاهم فا     "الماجشون  

  .االختيار لسامعينلأن يذكر الشرط ويترك  لوالةاأحد 
هكذا فإن حرية التعبير فريضة إسالمية على الحاكم والمحكوم معاً ولكن لها آدابها             و
هـذا   بغيرها، وفي الحقيقة فإن كل الفرائض اإلسالمية أيضا لها آدابها، ولـيس              حالتي ال تصل  

انفراد بتلك اآلداب بالنسبة لحرية التعبير، ومن تلك اآلداب أن تكون حرية التعبير والنـصيحة               
وإال تكون ألغراض مريبة، وأال تحدث فتنة حتى ولو كانت نـصيحة             تستهدف صالح المجتمع  

وحدة الجماعة فريضة أكبر، وهنا ال بد مـن الموازنـة           وصحيحة، فالمحافظة على االستقرار     
لمصالح والمفاسد، وال بد أن تكون طريقة النصح وممارسة حريـة التعبيـر فيهـا               وحساب ا 

سماحة، وأال تكشف عورة لفرد أو جماعة، وأال تنتهك حقوق اآلخرين، وعلى أن تكون فـي                
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إطار التراحم، تراحم الكبير بالصغير وتوقير الصغير الكبير، وأال تكون حقا يراد بـه باطـل                
﴿   ببِيِل رِإلَى س عاد          ِإن نـسَأح يي هبِالَّت ملْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح ك

         ينتَدهبِالْم لَمَأع وهو هبِيلن سلَّ عض نبِم لَمَأع وه كبـا   ﴿،  )١٢٥لنحل  ا( ﴾رها َأيي
 َأن يكُونُوا خَيرا مـنْهم والَ نـساء مـن    الَّذين آمنُوا الَ يسخَر قَوم من قَومٍ عسى  

               وا بِاأللْقَـابِ بِـْئسزالَ تَنَابو كُموا َأنْفُسزالَ تَلْمو ننْها مرخَي كُنى َأن يسع اءنِّس
ونالظَّاِلم مه فَُأولَِئك تُبي ن لَّممانِ واِإليم دعوقُ بالْفُس م١١لحجراتا( ﴾االس.(  

يا َأيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن ِإن بعض الظَّن ِإثْم والَ تَجسـسوا والَ                ﴿
َهللا تَـواب   يغْتَب بعضكُم بعضا َأيحب َأحدكُم َأن يْأكَُل لَحم َأخيه ميتًا فَكَرِهتُموه واتَّقُوا اَهللا ِإن ا              

يمح٠١٢لحجرات ا( ﴾ر .(   
ن ينهي إنسان آخر عن عمل حرام فال يحق له أن يدخل بيته مـثال               أإذا أراد إنسان    ف

ال ينظر داخل البيت أو يسترق السمع عليه فيعرف أنه يشرب خمرا            ودون استئذانه ليقوم بذلك     
رق السمع ونظر ودخل بيـت      مثال، فيأمره وينهاه، ولعل في قصة عمر بن الخطاب عندما است          

أحد الرعية دون استئذانه، وأراد أن يعاقبه على شرب الخمر، فقال الرجل إنني فعلت حرامـا                
  .واحد، وأنت ارتكبت عدة محرمات، فتراجع عمر وأقر الرجل على صحة كالمه

ينلاهنِ الْجع رِضَأعو فربِالْع رْأمو فْوالْع ١٩٩ألعراف ا( خُذ.(  

 خَير في كَثيرٍ من نَّجواهم ِإالَّ من َأمر بِصدقَة َأو معروف َأو ِإصـالَحٍ               الَ﴿
لنساء ا( ﴾بين النَّاسِ ومن يفْعْل ذَِلك ابتغَاء مرضات اِهللا فَسوفَ نُْؤتيه َأجرا عظيما           

١١٤( .  
اإلنسان على اآلخرين في غيـر فريـضة        لعل من أهم آداب حرية التعبير، أاليشتد        و

واجبة، وأال يعتقد نفسه على صواب دائما، فيلزم اآلخرين بإتباع رأيه أو اجتهاد اجتهده سواء               
كان صوابا أم خطأ، طالما أنه ليس معلوما من الدين بالضرورة، ومن اآلداب أيضا أال يفتـي                 

 .ا للصواب أو الخطأاإلنسان بغير علم وال تخصص دقيق، أو يجعل من نفسه معيار
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  االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعيةوو  لمنظومة اإلسالمية السياسيةلمنظومة اإلسالمية السياسيةاا

  : : المنظومة اإلسالمية المنظومة اإلسالمية 

لمنظومة اإلسالمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية منظومة كلها خير، ذلك أنها           ا
علَـم  َأالَ ي﴿من عند اهللا تعالى الذي يعلم ما يصلح اإلنسان والجماعة اإلنسانية وما يفـسرهما               

    يفُ الْخَبِيراللَّط وهخَلَقَ و نهي تحتوي على مساحات محـددة فيهـا        و  ، )١٤لملك  ا( ﴾م
تشريع واضح ومحدد ومساحات أخرى متروكة تالحقها والبشرى في إطار المنهج اإلسـالمي             
ومن خالل النصوص ذاتها والتصورات اإلسالمية ومن خالل التطبيـق ثبـت أنهـا أفـضل                

ها البشرية في كل تاريخها االجتماعي، وهي صالحة إن شاء اهللا للتطبيق في كل              منظومة عرفت 
زمان ومكان، وهي القادرة في عالمنا المعاصر على إنقاذ البشرية من التخبط والتيه والـشقاء               

  .والمعاناة 
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  لمنظومة االجتماعية اإلسالميةلمنظومة االجتماعية اإلسالميةاا
 تؤدي إلى حرية الرأي     ها، وكلها بهذه المنظومة شديدة االتساع، وال يمكن اإلحاطة        و

وتجعله فريضة على الجميع، على الحكام أال يعطلوها، وعلى الرعية أن تؤديها مـع الحـاكم                
ومع األمراء ومع بعضهم البعض، وبديهي أن هذه المنظومة تشمل النظـام األخالقـي الـذي       

 العـدل   يؤدي بالضرورة إلى رقي  الفرد ومسئوليته ومن ثم قدرته على اإلدالء برأيه، وتشمل             
ونظام القضاء، فبدون العدل ونظام قضائي مستقل يكون من الصعب ممارسة حريـة الـرأي               

وِإن كُنْتُم علَى سفَرٍ ولَـم تَجِـدوا كَاتبـا          ﴿وفي هذا الصدد فإن كتمان الشهادة إثم كبير         
تُمن َأمانَتَه ولْيتَّق اَهللا ربـه      فَرِهان مقْبوضةٌ فَِإن َأمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَّذي اؤْ        

                 ـيملع لُـونمـا تَعاُهللا بِمو ـهقَلْب ـمآث ا فَِإنَّـههكْتُمن يمةَ وادوا الشَّهالَ تَكْتُمو﴾              
نا تشمل كل األنواع ، الشهادة على الشئون العامة وعلـى الـشئون             هالشهادة  و ،)٢٨٣لبقرة  ا(

، في السياسية واالجتماع والقضاء وكل شيء وتحذير الرسول صلي اهللا عليه وسـلم              الخاصة
من شهادة الزور، هي دعوة لقول الحق، والشجاعة في إبداء ذلك الحق،وفي خطبة الـصديق               

إن  " بعد توليته الخالفة ما يدل داللة قاطعة على ضرورة حريـة الـرأي وعلـى فرضـيتها                  
موني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، فإن استقمت فـاتبعوني،         وني وإن أسأت فقو   أعينأحسنت ف 

الدعوة إلى العلـم، والمـسئولية عـن         يضاأالمنظومة االجتماعية تشمل    " وإن زغت فقوموني  
وكلها تقود إلى فرد ومجتمع قادرين علـى أداء أمانـة           ... لخ  ا....المستقبل وحماية األقليات    

  .حرية التعبير
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  العدلالعدل
 العـام، أي فيمـا يخـص        مستواهة كبرى من قيم المشروع اإلسالمي في         قيم العدل

 ونأخذ به أنفسنا ونأخذ به اآلخرين       بهالمسلمين وغير المسلمين، وعلينا أن نبشر بالعدل ونأمر         
لمظلوم أياً كان وفي أي مكـان        ا ونصرةونجاهد من أجل فرض العدل وتحقيقه في كل مكان          

 في كل شـيء فـي الممارسـات    عادليننا ومع اآلخرين،  أن نكون عادلين مع أنفس    يجب كان
 تـوخى العدالـة فـي المنازعـات         ويجبالسياسية واالقتصادية واالجتماعية على حد سواء،       

 وبين األمم على حد سواء، يجب توخي        الجماعاتالقانونية المحلية والدولية، بين األفراد وبين       
ما يطبق على الشريف يطبق على الضعيف وما         ف القانونية،العدالة وذلك بعدم ازدواج المعايير      

 وما يطبق على األصدقاء واألحباء يطبق على األعداء         المحكوم،يطبق على الحاكم يطبق على      
  . الغني يطبق على الفقيرعلىوالمكروهين، وما يطبق 

 النَّاسِ  بينِإذَا حكَمتُم    َأن تُؤدواْ اَألمانَات ِإلَى َأهلها و      يْأمركُمِإن اللّه   ﴿ اهللا تعالى    يقول
) ٩٠ ،٥٨ النـساء (﴾   ِإن اللّه كَان سـميعاً بـصيراً       بِهَأن تَحكُمواْ بِالْعدِل ِإن اللّه نعما يعظُكُم        

﴿   اللّه برضثَالًوم          وهو ءشَي لَىع رقْدالَ ي كَما َأبمهدنِ َأحلَيجلَى   كَلٌّ رع     هـهجوا ينَمَأي الهوم
ِإن ﴿) ٧٦النحـل (﴾   ومن يْأمر بِالْعدِل وهو علَى صراط مستَقيمٍ       هوالَ يْأت بِخَيرٍ هْل يستَوِي      

 والْبغْـيِ يعظُكُـم      وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ    الْقُربىاللّه يْأمر بِالْعدِل واِإلحسانِ وِإيتَاء ذي       
لَّكُملَع ون٩٠النحل(﴾   تَذَكَّر( ﴿     يننْؤمالْم نِإن طَاِئفَتَانِ مغَـتْ       اقْتَتَلُواوا فَـِإن بمنَهيوا بحلفََأص 

 بينَهمـا   فََأصلحوا  الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء ِإلَى َأمرِ اللَّه فَِإن فَاءتْ         فَقَاتلُواِإحداهما علَى الُْأخْرى    
      بحي اللَّه طُوا ِإنَأقْسِل ودبِالْعينطقْس٤٢ تعالى يتوعـد الظـالمين       واهللا) ٩ الحجرات(﴾  الْم 

 ولَِئك لَهـم عـذَاب     الْحقِّ أُ  بِغَيرِ علَى الَّذين يظْلمون النَّاس ويبغُون في الَْأرضِ         السبِيُلِإنَّما  ﴿
ا  ﴿ )٤٢الشورى(﴾  َأِليمَأموينالَّذ         اللّـهو مهورُأج فِّيهِموفَي اتاِلحلُواْ الصمعنُوا والَ آم   ـبحي 

ينواْ      ﴿ )٥٧آل عمران (﴾  الظَّاِلمماً كَفَرقَو ي اللّهدهفَ يكَيدعـوَل   بسالر واْ َأنشَـهِدو هِمانِإيم 
اءهجقٌّ ونَاتُ حيالْب ماللّهوينالظَّاِلم مي الْقَوده٨٦آل عمران(﴾  الَ ي .(  

" … نفسي وجعلته بينكم محرماعلى عبادي إني حرمت الظلم يا" الحديث القدسي وفي −
  . صحيححديث

  . صحيححديث" … والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةإياكم" −
  ". وإن كانت كافرةالعادلةلة  اهللا يقيم الدوإن" األقوال المأثورة ومن −
  ". يجلب النقم ويسلب النعمالظلم" −
  ". يكون العمران حيث يجور السلطانال" −
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  عدم ازدواج المعاييرعدم ازدواج المعايير
 مقومات العدل في اإلسالم وجود معايير واحدة تنطبق على الجميع بـدون             أهم منو

اْ قَوامين ِللّه شُهداء بِالْقسط والَ       آمنُواْ كُونُو  الَّذينيا َأيها   ﴿  من نحب ومن نكره    علىاستثناء،  
نَّكُمرِمجي         ولُواْ هدلُواْ اعدلَى َأالَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن بـا          َأقْربِم خَبِيـر اللّه ِإن اتَّقُواْ اللّهى وِللتَّقْو 
لُونما أَ ﴿ واألبعدين بل على أنفسنا      األقربين على،  )٨المائدة(﴾  تَعنُـواْ كُونُـواْ       يآم ينا الَّـذهي
ينامَأوِ         قَو كُملَى َأنفُسع لَوو اء ِللّهدشُه طسنِ بِالْقياِلدفَقَيـراً         الْو ّيـاً َأوغَن كُنِإن ي بِيناَألقْرو 
  لَىفَاللّهواْ          َأوِإن تَلْولُواْ ودى َأن تَعوواْ الْها فَالَ تَتَّبِعبِهِم َأو       لُونما تَعبِم كَان اللّه واْ فَِإنرِضتُع 
  ).١٣٥النساء(﴾ خَبِيراً

 أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق الشريف تركـوه،           إنما" والضعيف   الشريف على
  ". الضعيف قطعوه، وأيم اهللا لو أن فاطمة بنتي سرقت لقطعت يدهاسرقوإذا 

 مـنكم   القـوي " اهللا عنه هو القائـل        والضعيف فأبو بكر الصديق رضي     القوي على
  ". الحق منه والضعيف قوي حتى آخذ الحق لهآخذضعيف حتى 

 اإلسالمي أن أميراً من أمراء الغساسنة كان يطوف بالبيت في عهـد             التاريخ ويروي
 فوطئ إزاره شاب من قراره فلطمه الغساني لطمة جـدعت أنفـه، فـذهب               الخطابعمر بن   

الخطاب وشكا إليه، فقال عمر للغساني له القصاص أو يعفو عنك،            عمر بن    الخليفةالشاب إلى   
 فأخذ وأنا أمير وهو سوقه؟ فقال عمر لقد سوى اإلسالم بينكما فال تفاضل إال بالتقوى                كيفقال  

 الخليفة  أناألمير يسترضي الشاب األعرابي، فلم يرض إال أن يلطمه كما لطمه، وعلم األمير              
 فما اهتم   اإلسالم،لقصاص ال محالة ففر إلى الروم مرتداً عن         عمر سيمكن هذا األعرابي من ا     

  . المعاييرازدواجعمر بذلك، فإنه خير لإلسالم أن يخرج منه أمير على أن يمارس 
 ضـرب القبطـي     عندما"  بن العاص  عمرو" ابن حاكم مصر أي ابن       ضرب وعندما
 أن يضرب القبطي    - بن الخطاب خليفة المسلمين عندما وصل إليه األمر        عمرالمصري، أمر   
 مصر بنفس الطريقة قصاصاً له وقال قولته المشهورة اضربه كما ضربك            حاكمالمصري ابن   
  ".األكرميناضرب ابن 

 القصاص وعـرض نفـسه للنـاس        موضع يستنكف أن يضع نفسه      لم  والرسول
لدت له   الناس من كنت ج    أيها" معناه   ماليأخذوا حقوقهم منه حيث صعد المنبر قبيل وفاته قائالً          

ومن كنت شـتمت لـه عرضـاً فهـذا          ..  فهذا ماالًومن كنت أخذت منه     .. ظهراً فهذا ظهري  
  .الحديث.."عرضي
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 الخطاب يعطي الدرة للرجل ليضربه كما ضربه عندما اكتشف عمر بـن             بن وعمر
 حق، ولكن الرجل يمتنع فيقول له اعف عنى فيقـول األعرابـي وال              بغيرالخطاب أنه ضربه    

 ليلته مغتماً، فلما رآه األعرابي في اليوم التالي وجد أثر األلم والهـم              باتر  أعفو حتى أن عم   
 فقال األعرابي لعمر بن الخطاب لعل هذا لما كان باألمس، فقال عمـر الخليفـة                وجهه،على  
  . نعم فقال األعرابي اآلن عفوت عنكالعادل

 فـي    بن الخطاب رضي اهللا عنه يأمر قضاته بالتسوية بـين الخـصوم            عمر وكان
 بين الخصمين   سو" واإلقبال وقال في كتابه إلى أبي موسى األشعري          واإلشارةالمجلس والنظر   

  ". وإشارتك وإقبالك، حتى ال ييأس ضعيف من عدلك، وال يطمع قوي في ضعفكمجلسكفي 
 أبا موسى األشعري ضرب بعض رعيته أسواطاً وعلم ذلك عمـر بـن              أن ويروى

إلى أبي موسى األشعري، يقول له لقد عزمت عليـك إن            عمر   فأرسلالخطاب رضي اهللا عنه     
 فليضربك بينهم، فلما حضر الرجـل، وضـع أبـو موسـى             الناسكنت ضربته في مأل من      

  . لتلقي الضرب بالسوط، فعفا الرجل عنهاالستعداداألشعري نفسه في موضع 
،  أن عمرو بن العاص قال ألحد الرجال يا منافق وكان ذلك في المسجد             أيضاً ويروى

 وكان عمرو بن    - نفقني األمير  لقد" عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وقال له          إلىفذهب الرجل   
 نفقته في   كنت له إن    وقال" عمرو" وما نافقت منذ أن أسلمت، فأرسل عمر إلى          - أميراً العاص

 قـالوا   ينفقني،مأل، فليضربك كذا سوط، فذهب الرجل إلى المسجد وقال من منكم سمع األمير              
 فيه مستنكرين ذلك،    وصاحوا!  تضرب األمير؟  أو"عه، فقرأ عليهم الكتاب فقال البعض       كلنا سم 

 نفسه إلى الرجل ليضربه،     العاصفقال الرجل ليس ألمير المؤمنين هنا طاعة، فقدم عمرو بن           
  .فقال الرجل اآلن عفوت

 المسلمين كانوا قد دخلوا بلـداً يـدعي         أن" العدل وعدم ازدواج المعايير      أمر ووصل
 إقليم سمرقند واشتكى أهل البلد إلى عمر بن عبد العزيز خليفة المـسلمين أن القائـد                 فيفد  ص

 بـين  قتيبة بن مسلم قد دخل ديارهم من غير أن يتبع معهم سنة اإلسالم في تخييرهم           اإلسالمي
 الخليفـة اإلسالم أو الجزية أو الحرب، بل قاتلهم قبل أن يعرض عليهم هذه الخيارات، وحول               

شكوى إلى القاضي، فدرس القاضي الموضوع وتبين صـدق الـشكوى، فـأمر الجنـد               هذه ال 
 للعدالـة  مدينـة صـفد امتثـاالً        تركوا من الديار التي دخلوها، ونفذ الجند األمر، و        بالخروج

  .اإلسالمية التي ال تعرف ازدواج المعايير
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  نصوص اإلسالم العدل وعدم ازدواج المعايير كـأروع مـا يكـون،            تعكس وهكذا
 اإلسالم وحضارة اإلسالم، وال شك أن التركيز علـى هـذه القيمـة              ممارساتوتعكسها أيضاً   

 الحضاري اإلسالمي أمام البشر جميعاً وهم الذين يعانون اآلن وقبل           للمشروعيعطي دفعة قوية    
كما بحقق أروع معـاني  . العدل ومن ازدواج المعايير في ظل الحضارة الغربية       غياباآلن من   
  . الحرية
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    عنصريةعنصرية  الالالال
 طويالً، ومازالت تعاني حتى هذه اللحظة، من الممارسات العنـصرية           البشرية عانت

 ومنذ تفوق الحضارة الغربية وقهرها للعالم وسيطرتها عليه، وهي تمـارس            الغربية،للحضارة  
 العرقي للـشعوب    والتطهير"  الحمر الهنود" متعددة من العنصرية من إبادة أجناس كاملة         أشكاالً

 ، ومازال الوجـدان     - العنصريكالبوسنة والهرسك، أو استرقاق السود وإقامة أنظمة الفصل         
 ألن العنصرية جزء أصيل من      وأوروبا،العنصري والممارسات العنصرية موجودة في أمريكا       

  .القيم الحضارية الغربية
  أن إبراز المساواة اإلنسانية والالعنصرية وهي من السمات األساسية فـي           شك وال

 في مستواه اإلسالمي شك أن إبراز هذه النقطة تشكل نقطة إضاءة كبيرة للمشروع           الاإلسالم،  
 الحضارة اإلسالمية على المستوى النظري والتطبيقـي أروع         وتعكس -العام ويعكس اإلسالم  

" أتقـاكم  أكرمكم عنـد اهللا      وإن" " سواسية كأسنان المشط   فالناس "والالعنصريةصور المساواة   
 اهللا أذهـب عـنكم      إن" " من تراب  وآدم آلدم   كلكم" " لعربي على عجمي إال بالتقوى      فضل وال"

 الناس آلدم وآدم من تراب، ال فضل لعربي علـى  واألجداد،عصبية الجاهلية وتفاخرها باآلباء     
  ".بالتقوىعجمي وال ألبيض على أسود إال 

ل كـان مـنهم     مصادفة أن التجربة اإلسالمية األولى قامت على أكتاف رجا         تكن ولم
 والموالي أمثال بالل الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وزيد بـن  العبيدالكثيرون من  

 وكان من هؤالء العبيد والموالي الكثير من قادة اإلسالم العظام فـي كـل               وغيرهم،.. حارثة
ـ          عسكريمجال   د  أو سياسي أو ثقافي، وكان منهم العلماء في العلوم الدينية والدنيوية علـى ح
 فيهـا  وأسهم هؤالء إسهاماً كبيراً في بناء وازدهار الحضارة اإلسالمية، التـي شـارك               سواء

  .األسود واألبيض واألحمر واألصفر، التركي والفارسي والعربي على حد سواء
 السمات التي عاشت حتى اآلن مع المسلمين ولم تتعرض للضعف فـي             إحدى ولعل

لتـي يعيـشونها هـي روح المـساواة اإلنـسانية            حالة االنحطـاط ا    برغموجدانهم وسلوكهم   
 حتى اآلن ال يعطون الختالف اللون أو الجنس أي اهتمـام            المسلمينوالالعنصرية، حيث إن    
  . عادي،كسلوكويمارسون الالعنصرية 
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  العناية بالضعيفالعناية بالضعيف
العناية بالضعيف محور مهم من محاور المشروع اإلسـالمي ولعـل اإلسـالم دون            

 االجتماعية والسياسية جعل للضعفاء حقوقاً نظرية وعملية، وجعـل هـذه            المذاهب والفلسفات 
، فالعطف على الصغير والكبير واآلبـاء واجـب         χالحقوق واجبة وجزءاً من العقيدة واإليمان     

، ورعاية األبناء الصغار وتربيتهم وتلبية حاجاتهم البدنية والنفسية وتهذيبهم وتعليمهم           χشرعي
ن غاب اآلباء فعلى األقارب وإال أثموا ويمكن للتقاضي الـشرعي           واجب شرعي على اآلباء فإ    

  أن يلزمهم بذلك
النَّبِي َأولَى بِالْمْؤمنين من َأنفُسهِم وَأزواجه ُأمهاتُهم وُأولُو الَْأرحامِ بعضهم َأولَـى            ﴿

      هالْمو يننْؤمالْم نم تَابِ اللَّهي كضٍ فعبِب          ذَِلـك وفاً كَانرعاِئكُم مِليلُوا ِإلَى َأوِإلَّا َأن تَفْع اجِرِين
وكذلك فللفقراء والمساكين والعاجزين عـن العمـل حـق          ) ٦األحزاب(﴾  في الْكتَابِ مسطُوراً  

واأليتـام   )١٩الذاريات(﴾  وفي َأمواِلهِم حقٌّ لِّلساِئِل والْمحرومِ    ﴿ "معلوم لدى الدولة اإلسالمية     
        : قـال   ٩الـضحى }فََأما الْيتيم فَلَا تَقْهر     { و  كذلك يحرص اإلسالم على رعايتهم أيما رعاية        

 صـحيح تخـريج     ".أنا وكافل اليتم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه الـسبابة والوسـطى           "
صغار وكبـار سـن   والضعفاء عموماً من أيتام ومساكين وفقراء و ـ  يالسيوطي حققه األلبان

 معلومة فـي أبـواب الفقـه        - نكرر حقوقاً  -وغرباء ومرضى وعاجزين ومعوقين لهم حقوق     
والَ يحض علَى     فَذَِلك الَّذي يدع الْيتيم     َأرَأيتَ الَّذي يكَذِّب بِالدينِ   ﴿اإلسالمي  

 كبير من أبواب اإلسـالم، واهللا       وللرحمة بعد الحقوق باب   ) ٣:١الماعون  (﴾  طَعامِ الْمسكينِ 
تعالى وصف نفسه بالرحمة، وجعلها من أفضل األخالق والممارسات التي يتقرب بهـا العبـد              

  .إلى ربه
والعناية بالضعفاء يكملها العناية بكل الكائنات غير البشرية والمـسلم رحـيم بكـل              

وانات والطيور محرم شرعاً    وتعذيب الحي " فإذا ذبحنا علينا أن نحسن الذبح     "مخلوقات اهللا تعالى    
ورجل دخل الجنـة    "والرحمة بالحيوان طريق إلى الجنة      " وامرأة دخلت النار في قطة حبستها     "

وإن في كل كبد رطبة ألجر واإلنسان مسئول أمـام اهللا عـن إطعـام               " في كلب عطشان سقاه   
                                                 

χ         لكـل حـسب    " حاجات غير القادرين على العمـل         من الناحية النظرية مثالً فإن الماركسية ال تعترف بتلبية
  ".طاقته

χ     وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عنـدك الكبـر أحـدهما أو                 " وكذلك البر باألباء
كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما، وقل لهما قوالً كريماً واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقـل ربـي                     

                                  .٢٤-٢٣اإلسراء " ربياني صغيراارحمهما كما 
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 -العمـل الحيوانات والمواشي التي يستخدمها ويقتنيها، ومسئول أيضاً عـن عـدم إرهاقهـا ب             
ومسئول حتى عن نظافتها، وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يخاف أن يحاسبه اهللا تعالى عن                

وهذه الحقوق التي يتمتع بهـا الـضعفاء فـي           دابة تتعثر في الطريق ألنه لم يسو لها الطريق        
 المجتمع اإلسالمي ال تنصفهم فقط بل تفتح أمامهم الطريق إلي حرية التعبير
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  ذاتيذاتي والنقد ال والنقد الالنقدالنقد
 والنقد والنقد الذاتي يبـدأ هنـا        اإلسالمي، والنقد الذاتي أحد مكونات المشروع       النقد

 والبحث عن أسباب هذه الحالة، وطرق الـتخلص         أمتنا،باالعتراف بالحالة التي وصلت إليها      
  . الحضارية من جديدوسيادتنامنها وتجاوزها وبناء نهضتنا 

 اآلن فـي حالـة هزيمـة        بأننا االعتراف    بما وصلنا إليه يقتضي بالطبع     واالعتراف
 ومخترقة سياسـياً وعـسكرياً      مغتصبةحضارية، أمام الحضارة الغربية بالتحديد، وأن بالدنا        

 الغربية، وأننا وصلنا إلى هذه الحالـة        للهيمنةواقتصادياً وثقافياً، وخاضعة بصورة أو بأخرى       
لى التآمر العـالمي علـى أمـة         كثيرة ترجع إ   عواملمن التفكك واالنحطاط والخضوع نتيجة      

 إسالمية كثيرة وضرورية، وإلـى سـلبيتنا وقـصر          قيماإلسالم وترجع أيضاً إلى تخلينا عن       
 السواء، وبكلمة أخرى فإن لها أسبابها الخارجيـة         علىنظرنا، وترجع إلى الحكام والمحكومين      

أيـضاً بوضـع الحلـول       كفيل بتحديد هذه األسباب وكفيل       الذاتيوالداخلية معاً، والنقد والنقد     
  . الخارجية والداخلية على حد سواءوالسلبياتالصحيحة لمواجهة التحديات 

 مـساحة كبيـرة، وأهميـة       الحضاري والنقد الذاتي في قيمنا ومبادئنا وتراثنا        وللنقد
 مستوى الفرد المسلم والجماعة     علىخاصة، وهي من الفرائض اإلسالمية والممارسات اليومية        

  . المسلمة على حد سواءالمسلمة واألمة
 المرات هي نوع من النقـد       عشرات الفردية التي يمارسها المسلم في كل يوم         التوبة

 الجماعة أو في الحج أو غيرها من        صالةالذاتي، والتوبة الجماعية التي يمارسها المسلمون في        
ا أو الذنوب    هنا ليست مجرد توبة عن الخطاي      والتوبةالمناسك هي أيضاً نوع من النقد الذاتي،        

 من األخطاء االجتماعية والسياسية، واآليات القرآنية التـي         التوبةاألخالقية فقط، بل هي أيضاً      
 تؤكد ضرورة التوبة أو النقد، ألم تكن تلك اآليـات تنتقـد مواقـف               مثالًنزلت بعد غزوة أحد     

خطـاء  وتحلل أسباب الهزيمة؟ وهي درس لنا لنـتعلم النقـد وتحليـل األ            . المسلمينوسلوك  
 والمرأة المسلمة التي خطأت عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وهو فـوق المنبـر               الجماعية،

 تمارس النقد، وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه عندما استمع إلى هذا النقـد واعتـرف                 كانت
 نفـس  جهاراً وعلناً وأمام حشد من المسلمين كان يمارس النقد الذاتي ويقبل النقد فـي                بخطئه

  ".عمر امرأة وأخطأ أصابت"رسي معالم النقد والنقد الذاتي وهو القائل الوقت وي
 النقد؟ النقد بل إلى وجوب      إلى  أليست هذه دعوة من الرسول       - مرآة أخيه  والمسلم

   أيضاً في هذا السياق؟تأتي"  اهللا امرأ أهدى إلى عيوبيورحم"



 ٣٢

رة جداً، بل إن اهللا يخـص        كثي والجماعية القرآنية الداعية إلى التوبة الفردية       واآليات
ويسَألُونَك عنِ الْمحيضِ قُْل هو َأذًى فَاعتَزِلُواْ النِّـساء فـي الْمحـيضِ والَ              ﴿ بحبه التوابين   

وابِين ويحب  تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَِإذَا تَطَهرن فَْأتُوهن من حيثُ َأمركُم اللّه ِإن اللّه يحب التَّ             
رِينتَطَه٢٢٢ ـالبقرة(﴾ الْم (﴿ ـابَأو ِإنَّه دبالْع معن انملَيس وداونَا ِلدبهوو ﴾) ٣٠ص.(  
 يجعل هـذه الـصفة مـن        تعالى أن النقد الذاتي صفة من صفات األنبياء، واهللا          أي

  ". العبد إنه أوابعمن"الصفات التي يستحق بها العبد أن يمدحه ربه قائالً 
  فريضة وواجب على مستوى الفرد والجماعـة واألمـة،          الذاتي فالنقد والنقد    وهكذا

 .سراً وعلناً
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  العلمالعلم
الشك أن تحصيل العلم يوسع مدارك اإلنسان ومن ثم يزيد قدرته علي ممارسة حرية              

 اإلسـالمي،    المـشروع    عناصـر  عنصراً هاماً من     - بصورته الشاملة  - العلم يشكلو التعبير
 اإلسالمية المرجوة ذلـك أن أحـد        النهضةوتأتي العلوم التجريبية والتقنية على رأس أولويات        
 األخذ بأسباب العلم عمومـاً والعلـوم        إهمالأسباب هزيمتنا وانحطاطنا الحضاري يرجع إلى       

  علينا هو في جوهرة تفوق علـم وتكنولوجيـا،         الهائلالتجريبية خصوصاً، والتفوق األوروبي     
 يستخدم لصالح اإلنسان ولتحقيق أكبـر قـدر مـن           اإلسالميوصحيح أن العلم في المشروع      
 حساب البيئة أو الكائنات األخرى أو موجهاً لتحقيق أكبـر           علىالسعادة لكل البشر، وال يكون      

 على حساب اإلنسان، أو لحساب مجموعة من البشر على حـساب            الالأخالقيةقدر من المنفعة    
   الحضارة الغربية التي تسببت في شقاء البشرية منذ صعودها بعكسباقي البشر

 يحض على العلم، وقد شـهدت       اإلسالم تناقض هناك بين اإلسالم والعلم، بل إن         وال
 فـي ظـل الحـضارة اإلسـالمية أيـام           واسعاًالعلوم جميعاً وخاصة التجريبية منها ازدهاراً       

  .ليه النهضة العلمية في أوروبا عقامتازدهارها، وكانت هذه العلوم هي األساس التي 
 والوسائل التقنية واجب    العلمية شك أن نشر العلم والحصول على أحدث الحقائق          وال

 طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له بـه      سلكومن  ".. شرعي، أياً كان مصدر ومكان هذا العلم        
 وفي  ،" أحق الناس بها    ضالة المؤمن أنى وجدها فهو     الحكمة"،  )رواه مسلم .."(طريقاً إلى الجنة  
 أن الحضارة األوروبية لن تقدم لنا العلم بسهولة ألنها تريد باستمرار أن             ندركهذا الصدد فإننا    

 وخاضعين، علينا أن ننتزع هذه العلوم انتزاعـاً، الحـظ أن أمريكـا حاكمـت                متخلفيننظل  
  ! المصري عبد القادر حلمي بتهمة سرقة التقنية األمريكيةالمهندس

 ويعمل على تعليم اآلخرين،     العلم،ل مسلم أن يفعل ما يستطيع للحصول على          ك وعلى
 هنا يصبح واجباً شرعياً وغاية لترقية األمة        التعليمألن من يحجب العلم آثم شرعاً وبالتالي فإن         

 خبرات علمية تحقق لصاحبها الكسب الشخصي والرقي        علىواإلنسانية وليس مجرد الحصول     
وتعليم اآلخرين واجـب شـرعي      .  أو مكاسب مادية   اجتماعي مركز   الفردي أو الحصول على   

 من العلماء البارزين في مختلف األقطار اإلسـالمية،         العديدكذلك، وعلينا أن نستفيد بخبرات      
 العلماء المسلمين المغتربين في أوروبـا وأمريكـا وغيرهمـا           منوكذلك ذلك الجيش الجرار     

  .ء العلماء من خبرات هؤاللالستفادةووضع خطة طموحة 



 ٣٤

 ألنه من العار علينا ونحـن       المسلمين أيضاً أن يكون محو األمية أولوية لدى         ويجب
 بعثـت   إنمـا " والكتابة، ورسولنا الكريم يقـول       القراءة يكون بيننا من ال يعرف       أن" اقرأ"أمة  
  ".معلما

 ساعة عبادة، ومداد    سبعين اإلسالم يقرر أن ساعة من دروس العلم خير من           رسولو
 هو وحدة الذي يعادل مقام الجهاد       والتعليمماء يوزن يوم القيامة بدماء الشهداء، أي أن العلم          العل

 نلتفت إلى المعنى المتضمن في كون أول آيـة          ولعلناواالستشهاد وهو مقام رفيع كما نعرف،       
  . دعوة مباشرة لتقديم العلم والتعليم على ما عداهوهي" اقرأ"نزلت من القرآن الكريم هي 

 آية في حين أن تلك     ٧٥٠ على   تزيد التي تحض على العلم في القرآن الكريم         واآليات
 تحض علـى الـسير فـي األرض         التي فقط، وكذلك هناك اآليات      ١٥٠المتعلقة بالفقه حوالي    

 سيروا في األرض    قل. " وغيرها والجغرافياوالنظر في علومها المختلفة كاألحياء والجيولوجيا       
  .فانظروا
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  المحرومينالمحرومينإنصاف إنصاف 
، %٨٠من السكان بكل أو معظم الثروات على حـساب          % ٢٠في عالم يستأثر فيه     

 مليون من الجـوع     ٥٠يموت في إفريقيا وحدها     "في عالم يجوع فيه الناس بل يموتون جوعاً         
، في عالم فيه اختالل مروع في توزيع الثروة سواء على مستوى            " مليون طفل  ١٥سنوياً منهم   

  .ثر قارات على حساب قارات أخرى، أو على مستوى الدولالقارات، حيث تستأ
حيث تستأثر بالثروات دول على حساب دول أخرى، أو حتى داخل الدولة الواحـدة              
حيث تستأثر طبقة على حساب طبقة، فإن إبراز اهتمـام المـشروع الحـضاري اإلسـالمي                

ه أهميته في إقناع العـالم   بإنصاف المحرومين اقتصادياً والدعوة إلى عدالة توزيع الثروة أمر ل         
بالمشروع الحضاري اإلسالمي، وهو أيضاً فرض شرعي علينا تجاه األمم والشعوب واألفراد            

  .المحرومين
ونحن مطالبون بالدعوة إلى إعادة توزيع الثروة في العالم على مـستوى العالقـات              

ام بالتـدريب والتعلـيم     الدولية وقوانين التجارة وأسعار الخامات ونقل الخبرات العلمية واالهتم        
  .لتحقيق أكبر قدر ممكن من الثروة والنهضة للدول المختلفة والقارات المختلفة

ومطالبون أيضاً داخل كل دولة على حدة باالنحياز للفقراء والمحـرومين، والعمـل             
على استعادة حقوقهم االقتصادية والقضاء على التفاوت الطبقي ومنع استئثار طبقة بـالخيرات             

ساب طبقة أو طبقات أخرى وننطلق في هذا األمر من إدراكنا بأن الثروات المتاحة في               على ح 
وأن الحرمـان والفقـر     . العالم تكفي جميع سكان العالم آالف المرات وليس في هذا مبالغـة           

          الموجود في هذا المكان أو ذاك يرجع إلى سوء توزيع الثـروة أو عـدم اسـتقاللها أصـالً                   
﴿ ِإن تَعو        يمحر لَغَفُور اللّه ا ِإنوهصالَ تُح ةَ اللّهمعواْ نوبالتالي فإنه من غيـر      )١٨النحل(﴾  د 

المعقول وال من الطبيعي أن يستمر الجوع والفقر في العالم برغم كل هذه الثروات وعلينـا أن      
  .حروميننجاهد لرفع الظلم عن المحرومين أفراداً وشعوباً واستعادة حقوق هؤالء الم

ما َأفَـاء   ﴿وال شك أن الدعوة إلى إشباع حاجات الناس جميعاً أصل إسالمي واضح             
اللَّه علَى رسوِله من َأهِل الْقُرى فَللَّه وِللرسوِل وِلذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ الـسبِيِل               

غْنياء منكُم وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه            كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَ     
بالذي يشبع و جـاره جـائع إلـى    ليس المؤمن  الحديث وفي )٧الحشر(﴾ ِإن اللَّه شَديد الْعقَابِ

   .جنبه
  .صحيح التخريج −
  .صحيح الجامع الصغير المرجع −
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    .  عن ابن عباس ) خد طب ك هق (  سيوطيتخريج ال −
  . الجامع  في صحيح٥٣٨٢  :  انظر حديث رقم ) صحيح (  تحقيق األلباني −

إذا جـاع   " "وهكـذا ..  والجار هنا قد يكون فرداً أو أسرة أو مدينة أو دولة أو قارة            
د جميع  وعد.." من كان عنده فضل ظهر فليجد به على من ال ظهر له           "ـ  " الناس فال مال ألحد   

  .حديث شريف. أنواع النعم
يسَألُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُْل فيهِما ِإثْم كَبِير ومنَافع ِللنَّاسِ وِإثْمهما َأكْبر مـن              ﴿

               ـاتاآلي لَكُـم اللّـه نبيي كَذَِلك فْوقُِل الْع قُوننفاذَا يم َألُونَكسيا وهِمنَّفْع   ونتَتَفَكَّـر لَّكُـملَع              ﴾
ألخـذت  . "أي على اإلنسان أن ينفق على المحرومين كل ما زاد عـن حاجتـه    ) ٢١٩البقرة  (

  .قول لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه" أموال األغنياء فرددتها على الفقراء
أي قول لعلي بن أبي طالـب كـرم اهللا وجهـه،            " ما حرم فقير إال بما متع به غني       "

  .الحرمان يأتي من الظلم وسوء توزيع الثروة
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  حماية األقلياتحماية األقليات
من العناصر المهمة في المشروع اإلسالمي في مستواه العام مسألة حماية األقليات،            
وفضالً عن أنها فريضة شرعية، فإنها أيضاً تعكس القيم العظيمة لحـضارة اإلسـالم بحيـث                

الم في المـشروع الحـضاري اإلسـالمي        تصبح هذه المسألة نقطة جذب حضاري لدخول الع       
والشك أن الكثير من األقليات الدينية والعرقية والقومية في العالم تعاني من االضطهاد منذ أن               

  .سادت وهيمنت الحضارة الغربية على مقدرات العالم
واألصول النظرية، والممارسات العملية في حضارة اإلسالم تمثل أروع وأعظم مـا            

 هذا اإلطار فبداية فإن اإلسالم يخدم خصوصية األقليات ويحـرص علـى             عرفته البشرية في  
الَ ِإكْراه في الدينِ قَد تَّبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويْؤمن بِاللّـه فَقَـد        ﴿تأكيدها  

ويدعو إلى احتـرام    ) ٢٥٦البقرة  (﴾  ه سميع عليم  استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى الَ انفصام لَها واللّ      
يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُـعوباً            ﴿ الجماعات البشرية بعضها بعضاً   

         ع اللَّه ِإن َأتْقَاكُم اللَّه ندع كُممَأكْر فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَبو  خَبِيـر يمويجعـل   )١٣الحجـرات (﴾  ل 
يا َأيها الَّذين آمنُواْ    ﴿ المعيار القانوني واحداً بالنسبة لألقلية واألغلبية فال ازدواج معايير هناك         

لْحرام يبتَغُـون   الَ تُحلُّواْ شَعآِئر اللّه والَ الشَّهر الْحرام والَ الْهدي والَ الْقَآلِئد وال آمين الْبيتَ ا              
فَضالً من ربهِم ورِضواناً وِإذَا حلَلْتُم فَاصطَادواْ والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَـومٍ َأن صـدوكُم عـنِ                 

ِإلثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ   الْمسجِد الْحرامِ َأن تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى ا           
يا َأيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين ِللّه شُهداء بِالْقسط         ﴿) ٢المائدة(﴾  اللّه ِإن اللّه شَديد الْعقَابِ    

لتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه خَبِير بِما       والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى َأالَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو َأقْرب لِ          
لُونم٨المائدة(﴾  تَع( ﴿            كُملَى َأنفُسع لَوو اء ِللّهدشُه طسبِالْق ينامنُواْ كُونُواْ قَوآم ينا الَّذها َأيي

 فَاللّه َأولَى بِهِما فَالَ تَتَّبِعواْ الْهوى َأن تَعدلُواْ وِإن          َأوِ الْواِلدينِ واَألقْربِين ِإن يكُن غَنّياً َأو فَقَيراً       
  ). ١٣٥النساء(﴾ تَلْوواْ َأو تُعرِضواْ فَِإن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً

م مـن ديـارِكُم َأن   ال ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَـم يخْرِجـوكُ         ﴿
   ِإن هِمطُوا ِإلَيتُقْسو موهرتَب   ينطقْسالْم بحي ويقول الرسول    )٨الممتحنة(﴾   اللَّه"   عامل الناس
  ".بما تحب أن يعاملوك به

  ".من ظلم معاهداً أو ذمياً أو كلفه قومه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة"ويقول 
لقد بلغ المجتمع   "نقل عن المفكر اإلسالمي إسماعيل الفار وفي قوله         وفي هذا الصدد ن   

اإلسالمي حدوداً تفوق التصور في توفير حرية االعتقاد لآلخرين، وقد حدد المـسلمون تلـك               
 حتى  - التي منحها اهللا لليهود والمسيحيين والصابئين في القرآن الكريم         - حرية االعتقاد  -الميزه
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            وس والبوذيين والمجـوس والمـوالين للـديانات األخـرى عنـدما           شملت الزرادشتيين والهند  
  ".اتصلوا بها

لم يقتصر األمر على مجرد حماية األقليـات        "ويقول الكاتب اإلسالمي فهمي هويدي      
وتحقيق حرية االعتقاد لآلخرين، بل تعدي إلى قيام المسلمين بحفظ التراث الحضاري للديانات             

  ".االخرى
أرسالن في مقال له بعنوان التعصب األوروبي أم التعصب اإلسالمي          ويروي شكيب   

أن أحد الوزراء العثمانيين كان مرة في أحد المجالس في جدال مع بعـض رجـال الدولـة                  "
إننا نحن المسلمين من ترك     : األوروبيين فيما يتعلق بهذا الموضوع، فقال لهم الوزير العثماني        

في الدين فال يصل بنا إلى درجة استئصال شأفة أعدائنا          وعرب وغيرهم مهما بلغ بنا التعصب       
 ولقد مرت بنا قرون وأدوار كنا قادرين فيها على أال نبقـي             -ولو كنا قادرين على استئصالهم    

بين أظهرنا إال من أقر بالشهادتين وأن نجعل بلداننا كلها صافية لإلسـالم فمـا هجـس فـي                   
  .ضمائرنا خاطر كهذا الخاطر أصالً

خطر هذا ببال أحد ملوكنا كما وقع للسلطان سليم األول العثماني تقوم فـي              وكان إذا   
وجهه الملة ويواجهة أمثال زنبيلي أفندي على شيخ اإلسالم ويقول له بال محاباة ليس لك على                
النصارى واليهود إال الجزية وليس لك أن تزيحهم عن أوطانهم فيرجع السلطان عـن عزمـه                

، فيبقى بين أظهرنا حتى أبعد القرى وأصـغرها نـصارى ويهـود             امتثاالً لشرع اهللا الحنيف   
 لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين،        - وآخرون -وصابئة وسامرة ومجوس وكلهم كانوا    

أما أنتم معاشر األوروبيين فلم تطيقوا أن يبقى بين أظهركم مسلم واحد، واشترطتم على مـن                
ي أسبانيا ماليين وماليين من المسلمين، وكـان فـي          أراد البقاء بينكم أن يتنصر، ولقد كان ف       

جنوب فرنسا وشمالي إيطاليا وجنوبها مئات األلوف منهم، ولبثوا في هذه األراضي أعـصراً              
مديدة، وما زلتم تستأصلون منهم حتى لم يبق في هذه البلدان شخص واحد يدين باإلسالم، ولقد                

  ".واحد يعرف أنه قبر مسلمطفت بالد أسبانيا كلها فلم أعثر فيها على قبر 
وفي إطار الحضارة اإلسالمية، عاشت األقليات ومارست عقيـدتها وحريتهـا، بـل             
شاركت في الممارسات الحضارية اإلسالمية، وقد بلغ التسامح اإلسالمي الديني فـي تجربـة              
الحضارة اإلسالمية في األندلس مبلغاً عظيماً، ولدت أسماء مـسيحية ويهوديـة فـي إطـار                

ارة اإلسالمية ولعل ابن ميمون األندلسي خير شاهد على ذلك فبرغم كونه يهودياً يعيش              الحض
  .في مجتمع مسلم، إال أن ذلك لم يعفه من أن يصبح مفكراً أو فيلسوفاً بارزاً

  



 ٣٩

وفي الحقيقة فإنه إذا كانت األقليات قد مارست حريتها في ظل الحضارة اإلسالمية،             
شرق بالذات وفي حالة أقباط مصر على وجه الخـصوص قـد            وإذا كانت هذه األقليات في ال     

اندمجوا في الحضارة اإلسالمية وساهموا في صنعها وازدهارها، وأصبحوا بالتالي جزءاً منها            
بحيث إنهم أصبحوا ينتمون إلى اإلسالم كثقافة وكحضارة وكوطن وإن اختلفـوا فـي الـدين                

المي يضم المـسلمين ويـضم مـسيحي        والعقيدة، فإن هذا يعني أن المشروع الحضاري اإلس       
الشرق عموماً وأقباط مصر خصوصاً، وأن هؤالء كالمسلمين سواء بسواء سوف يحملون قيم             

 وهكذا فإن هناك مساحة واسع ة لحرية التعبير         .المشروع الحضاري اإلسالمي إلى العالم أجمع     
  . للفرد والجماعة  للمسلم وغير المسلم



 ٤٠

  ستقالل القضاءستقالل القضاءاا
 وال تكون حرية، أال بقضاء مستقل نزيه، ولعل كتـاب عمـر بـن                يكون عدل،  ال

فمنذ مـا   )٣(الخطاب رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األشعري تمثل وثيقة هامة في هذا الصدد،     
أبو موسى األشعري القضاء في خالفة عمر بن الخطاب كتب إليه عمر            "ولي عبد اهللا بن قيس      

  قضاء ونزاهته وقد جاء فيهدالة العكتابا بعدد من المحددات لتحقيق 
 تكفي، بال البد من قاض يحكم بهـا والبـد مـن أن              الن التشريعات العادلة وحدها     أ −

  أنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له"يضعها موضع التنفيذ 
ن الحق ال يبطله شيء، فإذا أجتهد القاضي وأخطأ، فإن عليه التراجع عن ذلك، مهما               أ −

 فسهنح الباب ال مكانية استئناف حكم القاضي أمامه هو          يفت لتوجيهاتقادم الزمن، وهذا    
قضيته باألمس فراجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك أن         ال يمنعك قضاء  "أو أمام غيره    

ترجع إلى الحق، فإن الحق ال يبطله شيء، وأعلم أن مراجعة الحق خير من التمـادي                
  .في الباطل

ق هو المعيار عنـد الـصلح       أن الصلح متاح بشرط أال يكون على حساب الحق، فالح          −
رامـا أو حـرم     حوالصلح جائز بين الناس إال ما أحل        "وعند النزاع على حد السواء      

  .حالال
 لمساواة بين المتخاصمين في مجلس القضاء، مهما كان الفرق بينهمـا فـي            اأنه يجب    −

هما المنزلة العلمية أو الدينية أو السياسية أو المالية، وكذا يجب علي  القاضي أن يعامل              
  ."آسي بين الناس في مجلسك ووجهك"بحياد تام 

ن جميع المسلمين سواسية في الشهادة بصرف النظر عن مراكزهم االجتماعية إال في             أ −
قدح في شهادتهم مثل شهادة أحدهم بالزور من قبل، أو كان قريبا            تبعض األمور التي    

 إال مجلودا فـي     والمسلمون عدول في الشهادة،   "ألحد الخصوم أو معروف بالوالء له       
   ."حد، أو مجربا علية شهادة زور، أو ظنينا في والء أو قرابة

فيما ليس فيه قـرآن     " الفهم –الفهم  "استخدام الفهم والعقل فيما لم يرد فيه قرآن أو سنه            −
  .أو سنة

ثم قس  " وأعرف األشباه واألمثال  "استخدام القياس كوسيلة من وسائل الفهم في القضاء          −
  .األمور بعد ذلك

  .أن القضاء فريضة محكمة وسنة وثيقة −
                                                 

   ١٩جزء  –طبعة القاهرة  –نهاية اإلرب في فنون األدب . النويري )3(



 ٤١

 القضاء لهذا يخضع نفسه هو بل السلطان، فيه يتدخل ال مستقل، اإلسالم في والقضاء
 قـضية  له رجال الخطاب بن عمر سأل فقد القاضي أمام الخصم مع المساواة قدم على ويكون

 صـاحب  قـال  بكذا لقضيت أنا كنت لو عمر قال ا،بكذ على يقض الرجل فقال صنعت ماذا"
  نبيـه  سـنة  إلى أو اهللا كتاب إلى كدأر كنت لو عمر فقال إليك، واألمر كيمنع فما القضية
 .)٤( شتركم والرأي رأبي، إلى كدأر ولكني لفعلته،

 التنفيذ وظيفة غير وظيفة قاضيلل جعلف السلطات، صلف بمبدأ اإلسالمي النظام وأخذ
 )٥( الـذخيرة  فـي  القرافي إدريس بن أحمد الق واليته أمر في خاصة والية على ينص لم ما
 الحاكم يماس ال العامة السياسية يضللقا وليس غيره، فيها يتدرج ال لحكم متبادلة القضاء والية"

 إليـه  يفوضـه  فقد حاكما، كونه على زائد فأمر التنفيذ قوة وأما التنفيذ، على له قدرة ال الذي
 علـى  المـال  بيت أموال وتفريق الغنائم قسمة قاضيلل وليس واليته، في يندرج ال وقد التنفيذ

  .البغاة وقتال الجيوش وترتيب الحدود وإقامة المصالح
 سـليمان  رزق فكان القضاء، أرزاق في ونعسووي أنفسهم على يقترون الخلفاء وكان

 على عهد في شريح رزق كان وكذلك شاهرةم درهم خمسمائة  عمر عهد في الباهلي ربيعة بن
  .الوالة على وترجيهم القضاة اقزأر في التوسعة على دهمبع الخلفاء سنةرت وج ،

 في يسامح ال حتى معلوم بوكيل وال بنفسه يشتري أال "للقاضي المطلوبة اآلداب ومن
 مهلكـة،  وللرعيـة  مفسدة الوالة تجارة "يقول العزيز عبد بن عمر العادل الخليفة وكان" البيع
  )   ٦("واالتجار لتكسبا عن الرزق بسعة القضاة غنيي ففكان

                                                 

  القاهرة طبعة دار الشعب – الغابة في معرفة الصحابة أسد" ابن األثير )4(
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  وثائقوثائق  

  : :  خطبة أبي بكر الصديق بعد توليته الخالفة خطبة أبي بكر الصديق بعد توليته الخالفة--١١  

إن أحـسنت فـأعينوني،   فما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم، ولست بخيركم،          أ
 الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتـى أريـح           . قومونيفوإن أسأت   

ال يـدع   . كم ضعيف عندي، حتى آخذ الحق منه أن شاء اهللا         عليه حقه إن شاء اهللا، والقوي من      
قوم الجهاد في سبيل اهللا فإنه ال يدعه قوم إال ضربهم اهللا بالذل، وال تشيع الفاحشة في قوم إال                   

أطيعوني ما أطعت اهللا ورسوله، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعـة لـي              . عمهم اهللا بالبالء  
  ....عليكم

ثلكم، وأني ال أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول اهللا صـل            يها الناس، إنما أنا م    أ
فإنما أنا متبع   . فاتاهللا علية وسلم، يطيق إن اهللا اصطفي محمد على العالمين، وعصمه من اآل            

قبض، ولـيس    وأن رسول اهللا    . ولست بمبتدع، فإن استقمت فأتبعوني، وإن زغت فقوموني       

 فما دونها، أال وإنما لي شيطان يعتريني، فـإذا          طلبه بمطلب، ضربه سوط   يأحد من هذه األمة     
 وإنكم تغدون وتروحون في أجل قـد غيـب           أتاني فاجتنبوني، ال أؤثر في إشعاركم وإبشاركم      

عنكم علمه، فإن استطعتم أال يمضي هذا األجل إال وأنتم في عمـل صـالح فـافعلوا، ولـن                   
ن تـسلمكم آجـالكم إلـى انقطـاع         فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أ      . تستطيعوا ذلك إال باهللا   

األعمال، فإن قوًما نسوا آجالهم، وجعلوا أعمالهم لغيرهم، فأنها كم أن تكونوا أمثـالهم؛ الجـد                
واحـذروا  . والنجاة النجاة، وإن وراءكم طالبا حثيثًا، أجال مره سـريع          ،الجد، والوحي الوحي    

  .حياء إال بما تغبط به األمواتالموت، واعتبروا باآلباء واألبناء واإلخوان، وال تغبطوا األ
ن اهللا ال يقبل من األعمال إال ما أريد به وجهه، فأريدوا اهللا بأعمالكم، واعلمـوا أن                 إ

ما أخلصتم هللا من أعمالكم ، فطاعة أتيتموها، وحظ ظفرتم به، وضرائب أديتموهـا، وسـلف                
ا عباد اهللا بمـن مـات       قدمتموه من أيام فانية ألخرى باقية، لحين فقركم وحاجتكم، واعتبروا ي          

أين الجبارون الذين كان لهـم      ! أين كانوا أمس؟ وأين هم اليوم؟      منكم، وفكروا فيمن كان قبلكم    
ذكر القتال والغلبة ومواطن الحروب؟ قد تضعضع بهم الدهر وصاروا رميما، قد تركت عليهم              

وا األرض وعمروها،   وأين الملوك الذين أثار   .القاالت، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات    
أال إن اهللا قد أبقى عليهم التبعات، وقطع عـنهم          . قد بعدوا، ونسى ذكرهم، وصاروا كال شيء      

الشهوات، ومضوا واألعمال أعمالهم، والدنيا دنيا غيرهم، وبقينا خلفًا بعدهم، فإن نحن اعتبرنا             
، وصار ما فرطوا    أين الوضاء الحسنة وجوههم، المعجبون بشبابهم؟ صاروا ترابا       . بهم نجونا 

  .فيه حسرة عليهم



 ٤٣

أين الذين بنوا المدائن، وحصنوها بالحوائط، وجعلوا فيها األعاجيب؟ قد تركوها لمن            
هم في ظلمات القبور، هل تحس منهم من أحد، أو تـسمع لهـم              وخلفهم، فتلك مساكنهم خاوية     

وردوا على ما قدموا،    أين من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم؟ قد انتهت بهم آجالهم، ف          !.. ؟ركزا  
فحلوا عليه، وأقاموا للشقوة أو السعادة فيما بعد الموت، أال إن اهللا ال شريك له، ليس بينه وبين                  

واعلموا . أحد من خلقه سبب يعطيه به خيًرا، وال يصرف به عنه شًرا إال بطاعته واتباع أمره               
  . أنكم عبيد مذنبون، وأن ما عنده ال يدرك إال بطاعته

           واهللا، سـبحانه   .  ال خير بخير بعده النـار، وال شـر بـشر بعـده الجنـة               أال وإنه 
  .وتعالى أعلم

  ييخطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أال شعرخطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أال شعر--٢٢

    بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
أما بعد، فـإن    . سالم عليك . ن عبد اهللا عمر، أمير المؤمنين، إلى عبد اهللا بن قيس          م

  .بعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ لهالقضاء فريضة محكمة وسنة مت
 وال ييـئس    ،بين الناس في مجلسك ووجهك، حتى ال يطمع شريف في حيفـك              آس  

البينة على من ادعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين الناس، إال             . ضعيف من عدلك  
ة باألمس فراجعت فيه نفسك وهديت      وال يمنعك قضاء قضيت   . صلحا أحل حراما أو حرم حالال     

وأعلم أن مراجعة الحـق خيـر مـن         . إن الحق ال يبطله شيء    فلرشدك أن ترجع إلى الحق،      
واعرف . الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك  مما ليس فيه قرآن وال سنة            . التمادي في الباطل  

  .شبهها بالحق فيما ترياألشباه واألمثال، ثم قس األمور بعد ذلك، ثم اعمد ألحبها إلى اهللا وأ
حقه، وإال استحللت   بجعل لمن ادعي حقا غائبا أمدا ينتهي إلية، فإن أحضر بينة أخذ             ا

لشهادة، إال مجلود في حد، أو مجربا عليه شـهادة زور،           اوالمسلمون عدول في    . عليه القضاء 
وإيـاك والقلـق    . إن اهللا تولي منكم السرائر، ودرأ عنكم بالبينات       . أو قرابة  أو ظنينا في والء   

والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب اهللا بها األجر ويحسن الذخر، فإنـه               
من صلحت سريرته فيما بينه وبين اهللا، أصلح اهللا ما بينه وبين الناس، ومن تزين للدنيا بغيـر                  

  .والسالم. ما يعلم اهللا منه شنأه اهللا

  



 ٤٤

  لنظام االقتصادي في اإلسالملنظام االقتصادي في اإلسالماا
ك ناحرية تعبير ما لم يكن الناس في مأمن من الفقر والحاجة، وأال تكون ه              تتحقق   ال

وتعطل، وإذا كان البعض يري أن الحرية مستحيلة مع بقاء تحكم األغنياء في الفقـراء               ة  بطال
فإن هذا صحيح، ولكن من الصحة أيضا أن نختار الطريق األفضل لتحقيق الحد األدنـى مـن         

وهـذا يحققـه النظـام      . أن تسوي بين النـشطاء والكـسالى      الرزق والعمل لكل الناس دون      
االقتصادي في اإلسالم، بل أن هذا النظام أيضا يرتب حقوقا للعاجزين وغير القـادرين علـى                
العمل،  على عكس االشتراكية العلمانية مثال التي ليس فيها من الناحيـة النظريـة وناحيـة                 

بل ويحدث أن تظهر حركات مثـل  " ملهفكل حسب ع  "المذهب االقتصادي أي حقوق للعاجزين      
النازية تطلب إعدام غير القادرين على العمل والمسنين ألنهم عاله علـى المجتمـع، ولكـن                
اإلسالم يكرم هؤالء أيما تكريم، ويجعل إعطائهم حقهم في الحياة والرزق واجباً ال يتم اإليمان               

  .أال به
 والناس مستخلفون فيه، وأال تكون      من القواعد العامة في اإلسالم، أن المال مال اهللا        و

ما َأفَاء اُهللا علَى رسوِله من َأهِل الْقُرى فَللَّه وِللرسـوِل           ﴿األموال دولة بين األغنياء     
             ـاءياألغْن نيولَةً بد كُونالَ ي بِيِل كَينِ السابينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُرِلذو

كُم وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اَهللا ِإن اَهللا شَـديد               منْ
            يحرم اإلسالم كنز المال وعدم إنفاقـه علـى الفقـراء والمحتـاجين             و ،)٧لحشرا( ﴾الْعقَابِ

﴿      ا ميركَث نُوا ِإنآم ينا الَّذها َأيِل       ياطاَل النَّاسِ بِالْبوَأم ْأكُلُونانِ لَيبهالرارِ وباألح ن
ويصدون عن سبِيِل اِهللا والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ والَ ينْفقُونَها في سبِيِل اِهللا             

َأن   كَالَّ ِإن اِإلنْسان لَيطْغَى   ﴿يكره طغيان الغني    و ،)٣٤لتوبة  ا( ﴾فَبشِّرهم بِعذَابٍ َأِليمٍ  
يحرم اإلسالم الربا أي الكسب بدون عمل أو مخـاطر  و ،]٠٠٧-٠٠٦لعلق ا  [﴾رَآه استَغْنَى

﴿ ذَِلك سالْم نم طَانالشَّي طُهتَخَبي يالَّذ قُوما يِإالَّ كَم ونقُوما الَ يبالر ْأكُلُوني ينالَّذ
هم قَالُوا ِإنَّما الْبيع مثُْل الربا وَأحلَّ اُهللا الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موعظَةٌ من      بَِأنَّ

ربه فَانْتَهى فَلَه ما سلَفَ وَأمره ِإلَى اِهللا ومن عاد فَُأولَِئك َأصحاب النَّارِ هم فيهـا                
ونأن أفضل الكسب، كسب    "يدعو إلى العمل، وتوفير العمل لكل قادر        و ،)٢٧٥لبقرة  ا( ﴾خَاِلد

          " الرجل من يده، وإن اهللا يحب العبد المحترف ويكره العبد البطال وكـذا حـرم اهللا الرشـوة                 



 ٤٥

َأن تَكُـون تجـارةً عـن       يا َأيها الَّذين آمنُوا الَ تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم بِالْباطِل ِإالَّ           ﴿
  ). ٢٩لنساء ا( ﴾تَراضٍ منْكُم والَ تَقْتُلُوا َأنْفُسكُم ِإن اَهللا كَان بِكُم رحيما

  ::نتحدث عن النظام االقتصادي في اإلسالم بالشكل الذي يظهرنتحدث عن النظام االقتصادي في اإلسالم بالشكل الذي يظهر
 . رفض اإلسالم لكافة أشكال االستغالل االقتصادي، .١

سمح لنا باستنباط المذهب االقتصادي من النصوص أو        أننا لسنا مجتهدين بالقدر الذي ي      .٢
الواقع اإلسالمي مباشرة؛ وبالتالي فلم يكن أمامنا إال أن نأخذ باجتهاد من بحثوا في هذا               
الشأن األستاذ المودودي في مؤلفاته المختلفة وكذلك مقاالته المترجمة إلـى العربيـة             

 ".مفاهيم إسالمية حول الدين والدولة " تحت عنوان 

  ).معركة اإلسالم مع الرأسمالية(، )دالة االجتماعية في اإلسالمالع(ب واألستاذ سيد قط −
اإلسـالم وأوضـاعنا    (،  )اإلسـالم والمنـاهج االشـتراكية     (األستاذ محمد الغزالـي      −

  ).اإلسالم واالستبداد السياسي(، )االقتصادية
  .) الدعوةمقاالت في مجلة المسلم المعاصر، ومجلة(الدكتور مصطفى كمال وصفي  −
  ). كتابه اشتراكية اإلسالمفي (الدكتور مصطفى السباعي  −
 ومقاالت في كتابه خطوط رئيسية في االقتصاد اإلسالمي، (الدكتور محمود أبو السعود −

  ).مجلة المسلم المعاصر

  ::وفي محاولتنا لدراسة االقتصاد اإلسالمي يجب أن نالحظ ما يأتيوفي محاولتنا لدراسة االقتصاد اإلسالمي يجب أن نالحظ ما يأتي
بمعنى ارتباط االقتصاد اإلسالمي بمفاهيم     : كلإن االقتصاد اإلسالمي جزء من      : أوالً

  .وعقائد ونظم اإلسالم، وعدم إمكان دراسته وتطبيقه بمعزل عنها
  .ته وفي طرقه كذلكااالقتصاد اإلسالمي اقتصاد أخالقي وواقعي في غاي: ثانيا
االقتصاد اإلسالمي اقتصاد متميـز عـن المـذاهب الرأسـمالية والـشيوعية             : ثالثًا

 وهو مخالف لها في أساسها النظري، مخالف لها فـي أسـاليبه،          واالشتراكية
ته وإن تشابهت بعض التفصيالت بين النظام اإلسـالمي         امخالف لها في غاي   

وإحدى هذه النظم ليس إال من قبيل تشابه عيـون شخـصين مـثالً دون أن                
  .تربطهما رابطة دم أو جنس

  .شكال االستغاللإن االقتصاد اإلسالمي ال يسمح بأي شكل من أ: رابعا
إنه اقتصاد يحقق الحد المتوازن من الحياة الكريمة لكل فرد دون أن يـضع              : خامسا

  .عائقًا دون االرتفاع إلى آفاق عليا دون ظلم أو استغالل



 ٤٦

ع على عاتق أولي األمر إتاحة فرص العمـل لكـل قـادر             ضإنه اقتصاد ي  : سادسا
في المجتمع اإلسالمي دون    والحاجة لكل محتاج حتى ال يبقى فقير أو عاطل          

  .النظر إلى دينه أو جنسيته
إنه اقتصاد مخطط بمعنى أنه يجعل للدولة اإلشراف المركزي على اإلنتـاج            : سابعا

  .والتوزيع

  : : الهيكل العام لالقتصاد اإلسالميالهيكل العام لالقتصاد اإلسالمي
 .مبدأ الحرية االقتصادية في نطاق محدود .١

 .مبدأ الملكية ذات األشكال المتنوعة .٢

 .جتماعيةمبدأ العدالة اال .٣

  : : مبدأ الملكية ذات األشكال المتنوعةمبدأ الملكية ذات األشكال المتنوعة

الملكية الخاصة هي المبدأ العام، والملكية العامة اسـتثناء لظـروف           : في الرأسمالية  −
  .قاهرة

الملكية العامة هي المبدأ العام، والملكية الخاصة اسـتثناء لظـروف           : في االشتراكية  −
  .قاهرة

متنوعة  وليس إلحداها صفة المبدأ العام       فإنه يسمح بملكيات ذات أشكال      : أما اإلسالم  −
واألخريات استثناء بل بوصفها تعبر عن تصميم مذهبي أصيل قائم على أسس مذهبية             

  .ثابتة وموضوعة داخل إطارها
وهي عامة لمجموع المسلمين مثل األراضي العامرة بشرًيا حال الفتح          : الملكية العامة  −

  .)األراضي الخراجية(اإلسالمي 
  .)كل الثروات الطبيعية من غابات ومعادن(مثل األنفال : ةملكية الدول −
مع .تكتسب فقط عن طريق العمل االستثماري بما ال يهدد التوازن العام          : ملكية خاصة  −

مالحظة أن الملكية الخاصة ذات مجال ضيق ويترتب عليها واجبات محددة تجـاه اهللا              
ستخلف الجماعة في الثـروة؛     وتجاه الجماعة،  والملكية الخاصة وكالة عن اهللا الذي ا         

الملكية الخاصة أداة وليست غاية في ذاتها وليست معياًرا للكرامـة أو الفـضل فـي                
  ..المجتمع

  : : مبدأ الحرية االقتصادية في نطاق محددمبدأ الحرية االقتصادية في نطاق محدد
اإلسالم ال يصادر الحرية االقتصادية تماًما كما تفعل االشتراكية، كما أنه ال يتركهـا              

  .رأسماليبدون حدود كما يملي النظام ال



 ٤٧

ولكن اإلسالم ال يعترف بالحرية االقتصادية إال في نطاق محدود ويجعل لها حـدوًدا              
  -: تتمثل في

  : : تحديد ذاتيتحديد ذاتيـ ـ ١١
نابع من أعماق النفس بناًء على التربية اإلسالمية، وانتشار املفاهيم اإلسالمية يف            

ان الوحيـد ألعمـال      يالحظ أن التحديد الذاتي دون التحديد الموضوعي ظل هو الضم          .اتمع
البر والخير بين المسلمين بعد انتهاء تطبيق الشريعة اإلسالمية وخسارة اإلسالم لتجربته فـي              

  ...الحياة، وفقدانه للقيادة السياسية واالجتماعية للحياة 
  ::تحديد موضوعيتحديد موضوعيـ ـ ٢٢

  .الغش، والميسر، والربا، وغيرها: تشريعات محددة تمنع أعماالً محددة مثل  -أ 
ألمر على الممارسة االقتصادية وإعطائها التوجيـه الـصحيح         إشراف ولي ا    -ب 

لصالح المجتمع وبما ال يهدد التوازن؛ فيمكن أن يؤمم أو يمنع من ممارسـة              
اقتصادية معينة حتى ولو كانت في أصلها مباحة والمعيار في هذا األمر هـو              

  .مصلحة األمة اإلسالمية

  
  

  



 ٤٨

  في اإلسـالم وحلولهافي اإلسـالم وحلولها  المشكلة االقتصاديةالمشكلة االقتصادية
تمثل المشكلة االقتصادية في نظر الرأسمالية في الندرة بمعنى عدم قـدرة المـوارد              ت

  .الطبيعية على تلبية احتياجات اإلنسان المتجددة
  .وتتمثل في الماركسية في التناقض بين قوى اإلنتاج وعالقات التوزيع

  ::أما في اإلسالمأما في اإلسالم
وه وِإن تَعدواْ نعمتَ اللّه الَ تُحـصوها ِإن         وآتَاكُم من كُلِّ ما سَألْتُم    ﴿:  تعالى فيقول اهللا 
كَفَّار لَظَلُوم ان٣٤إبراهيم(﴾ اِإلنس .(  

  ::وتلك اآليات الكريمة تقرر في وضوحوتلك اآليات الكريمة تقرر في وضوح
أن اهللا تعالى قد خلق للبشرية من الثروات الطبيعية ما يلبي احتياجاتهـا جميًعـا دون                 .٤

 .قصور ونفاد

  --::ذاته بسبب أنه ظلوم كفارذاته بسبب أنه ظلوم كفارأن المشكلة تكمن في اإلنسان أن المشكلة تكمن في اإلنسان 

  .كفار بعدم استخدامه الثروات الطبيعية، وعدم استثمارها بشكل علمي  -أ 
  .ظلوم بعدم ممارسته عدالة التوزيع  -ب 

  ولكن كيف عالج اإلسالم هاتين القضيتين األساسيتين وهي اإلنتاج والتوزيع؟

  :: اإلنتاج اإلنتاج--أأ
  . عقائدًيا وفكرًيا وتشريعًيايدعو اإلسالم إلى التنمية االقتصادية بالتحريض على ذلك

 .اإلنتاج في اإلسالم يخضع لمبدأ اإلشراف المركزي 

 .للدولة دور قيادي في التنمية االقتصادية 

 .اإلنتاج يهدف إلى إشباع جميع حاجات األفراد 

يرفض اإلسالم إنتاج الموارد الكمالية أو نصف الضرورية إال بعد اسـتكمال             

 .إنتاج الموارد الضرورية تماًما

 .يرفض المجتمع اإلسالمي إنتاج أدوات الترف والمجون رفًضا تاًما 

  
  



 ٤٩

  :: التوزيع التوزيع--بب
العمل والحاجة هما أساسا التوزيع في اإلسالم، ولقد نظَّم اإلسـالم التوزيـع بـشكل        
يضمن منع وقوع الظلم واالستغالل ولم يسمح بالتملك إال بالعمل االستثماري غير االحتكاري،             

يالحظ أن الحاجة تـدخل فـي       ،  ك عن طريق الحيازة في الثروات الطبيعية      ومنع اإلسالم التمل  
التوزيع لعدم قدرة بعض البشر أصالً على العمل كالعاجزين مثالً، كما أن بعض الناس ينتجون          
. أقل مما يحتاجون بسبب ضعفهم، وقد جعل اإلسالم لهؤالء وأولئك الحق في إشباع حاجـاتهم              

  .وضمن لهم نصيًبا من الثروة

  



 ٥٠

  حقوق الفرد في المجتمع اإلسالميحقوق الفرد في المجتمع اإلسالمي
 .حق الحياة .١

 .حق الكرامة .٢

 .) حق النشر– حرية إبداء الرأي –حرية العقيدة (حق الحرية  .٣

 .حق العمل لكل قادر .٤

 .حق التعليم والعالج المجاني .٥

 . في المأكل والمسكن والمواصالت)ذمًيا كان أو مسلًما(حق كل مواطن  .٦

 .حق كل مواطن في الزواج وتكوين أسرة .٧

  والسؤال اآلن كيف تستطيع الحكومة اإلسالمية تحقيق ذلك؟؟
إذا قررنا أن المجتمعات البشرية لم تشهد الفقر والظلم االجتماعي بسبب قلة الموارد             
ولكن بسبب سوء توزيعها فإن األمر يبدو واضًحا أن الفقر المدقع ال يوجد إال بـسبب الغنـى                  

  . المترف

  



 ٥١

  واالستغاللواالستغاللعلى الفقـر على الفقـر   كيف قضى اإلسالمكيف قضى اإلسالم
مقولة إن الفقر ينشأ من قلة الموارد مرفوضة إسالمًيا بسبب كثـرة المـوارد التـي                

  .أتاحها اهللا سبحانه للبشر
والفقر ينشأ إّما من عدم االهتمام بالتنمية أو عن سوء التوزيع، وبالنسبة لألمر األول              

هـو اسـتئثار قلـة      فاإلسالم يحث على التنمية كما تقدم شرحه وعلى هذا يبقى أمر واحـد و             
بالموارد وحرمان األغلبية الساحقة، أو ما يعبر عنه رجال االقتصاد باالستغالل االقتـصادي              

  :والذي ينشئه
شكل عبًئا على المجتمـع كممارسـة       ممارسة البعض ألمور غير منتجة ما ي        -أ 

 .مه اإلسالمَوغيرهما مما حّر)  والقمار–الدعارة (

شوة واالتجار بقوت الشعب واحتكـار      ممارسة البعض لعمليات التهريب والر      -ب 
 .المواد الضرورية وهي أمور يعاقب عليها اإلسالم ويتوعد من يفعلها

  .إثراء البعض عن طريق الربا وهو محرم إسالمًيا  -ج 
احتكار البعض للثروات الطبيعية وهو محرم شرًعا فإن هذه الثروات الطبيعية             -د 

مباحة إباحة عامة للجماهير وال     إما مملوكة ملكية عامة، أو مملوكة للدولة، أو         
  .يصح فيها أخذ الفرد ألكثر من حاجته الشخصية فقط

إن لإلمام صالحيات ضخمة بشأن اتباع األسلوب األمثل الستغالل  
   . تلك الثروات بما يحقق مصالح األمة

ممارسة البعض ألساليب اإلنتاج الرأسمالي وبالتالي امتصاص فـائض قيمـة             -ه 
  .مالعمل المأجور لصالحه

  .واإلسالم يرفض تملك الثروات الطبيعية عن طريقاالحتكار 
  .ويرفض الوكالة واالستثمار في استغالل الغابات مثالً 
   . ومن هنا لم يترك اإلسالم أمام الفرد إال العمل المباشر كشرط للتملك 

لم يبق أمام الفرد لممارسة الملكية الخاصة إال العمل المباشر الذي يقـوم بـه                 -و 
هذا بالطبع محدود بالنسبة ألثره على التوازن االجتماعي ومع هـذا            و –بنفسه  

رتَّب اإلسالم على ذلك ظروفًا وشروطًا تمنع مـن خروجـه عـن الحـدود               
ل اإلمام حق تأميم أي ملكية إذا بدأت تمـارس إخـالالً            َالمرسومة له بل وخوّ   
  .بالتوازن االجتماعي



 ٥٢

 يوجد فقر    االستغالل؛ وبالتالي لن   من هذا يتضح أن اإلسالم قطع الطريق تماًما على        
أضف إلى ذلك تشريعات العدالة االجتماعيـة تحـصل         ) كثرة الموارد، وعدم وجود استغالل    ل(

  .على منهج فذ في تحقيق الحقوق المشار إليها سابقًا، وخروج المجتمع السعيد إلى عالم الوجود

  



 ٥٣

  العدالة االجتماعية في اإلسالم العدالة االجتماعية في اإلسالم 
اعية في اإلسالم يعني أساًسا ممارسة الدولـة اإلسـالمية          الحديث عن العدالة االجتم   

لدورها في تحقيق الرخاء لكل مواطن، وإعطاءه الحق كما سبق في التعليم المجاني والعـالج               
هذا من ناحية،   . المجاني، وأن تكفل له الدولة المأكل والملبس والمواصالت كما سبق توضيحه          

وعلى . ع االستغالل وتحقيق التوازن االجتماعي    ومن ناحية أخرى ممارسة صالحيتها بشأن من      
  -:م فإننا بصدد بحثَهذا فإنه وباإلضافة إلى ما تقّد

 .التوازن االجتماعي .١

 .الضمان االجتماعي .٢

  --::التوازن االجتماعيالتوازن االجتماعيـ ـ ١١
 – وهو عدالة توزيع الثـروة       )أال يكون المال دولة بين األغنياء     (في مفهوم اإلسالم    

 هو أن نجعل الفرق بين أكثر الناس غنـي وأقلهـم             –ت الناس   وهو تضييق الفوارق بين طبقا    
 فرقًا في الدرجة وليس تفاوتًا رهيًبـا كمـا          )وليس أفقرهم فليس في المجتمع المسلم فقير      (غنى  

  -:والدولة تحقق ذلك عن طريق. نرى ونلمس في سائر األنظمة االقتصادية المعاصرة
هـا لتحقيـق ورعايـة      فرض ضرائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرة وينفق من         -أ 

  . التوازن العام
  .إيجاد قطاع لملكية الدولة وتوجيه الدولة الستثمارها ألغراض التوازن  -ب 
  .طبيعة التشريع اإلسالمي الذي ينظم الحياة االقتصادية في مختلف األحوال  -ج 

والحكومة اإلسالمية ملتزمة في هذا اإلطار بضغط مستوى المعيشة من أعلى بتحريم            
 مستوى المعيشة من أسفل باالرتفاع بمستوى األفـراد، علـى أن مفهـوم              اإلسراف، وبضغط 

ويسكن اإلسالم للغنى ليس تلبية للحاجات الضرورية فقط بل أن يملك اإلنسان ما يأكل ويلبس               
فالفقير في نظر اإلسالم هو من لم يظفر بمستوى من المعيشة           . ويتزوج ويحج ويتصدق أيًضا   

رية والكمالية بالقدر الذي تسمح به حدود الثروة فـي الـبالد،            يمكِّنه من إشباع حاجاته الضرو    
وبقدر ما يتسع مستوى المعيشة يتسع المدلول الواقعي للفقر فإذا اعتاد الناس مثالً استقالل كل               

أي إن اإلسالم لـم     (عائلة بدار أصبح حرمان عائلة من دار مستقلة مملوكة لهم لونًا من الفقر              
 بالقـدر   )مسلًما كان أم ذمًيا   ( وعلى هذا فالتوازن يعني إغناء كل فرد         )يعط مفهوًما ثابتًا للفقر   

  .الذي يتناسب وإمكانيات المجتمع في ذلك الوقت

  



 ٥٤

  --::الضمان االجتماعيالضمان االجتماعيـ ـ ٢٢
هو ضمان األمة لتلبية حاجات جميع أفرادها حتى تشيع بينهم الطمأنينة فيندفعوا إلى             

مكفولة أصالً من قبل المجتمع، ويعتمـد ذلـك         اإلنتاج غير عابئين بالنتائج ما دامت حاجاتهم        
  :الضمان على

 فالمسلم أخو المسلم وكفالته واجبة عليه وعلى اإلمـام إجبـار   –التكافل العام أ ـ  
  المسلمين على ذلك إذا لم يحققوها بأنفسهم؛ ومن هنا فإن علـى المـسلمين              

هم علـى   أال يظهر بينهم محتاج وإال أثموا جميًعا وأصبح على اإلمام إرغام          
  . دفع غائلة الحاجة عن ذلك المحتاج

حق الجماعة في موارد الثروة وحيث إن الثروة أصالً اسـتخالف مـن اهللا   ب ـ  
للجماعة فإن حق كل فرد في الجماعة في كفالة حاجتـه مـصونة إسـالمًيا              

  :وعلى اإلمام
 .أن يوفر العمل لكل قادر .١

 . اإلسالم عن الغنىأن يكفل المحتاج بالشكل الذي يغنيه وطبقًا لمفهوم .٢

 الحاجـة بـسبب القحـط أو         إذا لم تكف تلك النظم لدفع        – فرًضا   –والسؤال اآلن   
  ؟؟ ..المجاعة أو غيرها من األسباب

الجواب يتمثل في دراسة نموذج عمر بن الخطاب في مواجهة عام الرمادة وهو مـا               
 .)إذا جاع المسلمون فال مال ألحد(: يلخصه القول

  : : سياسيةسياسيةلمنظومة اللمنظومة الاا
  ::قوم النظام السياسي اإلسالمي على عدد من المحاور كالتاليقوم النظام السياسي اإلسالمي على عدد من المحاور كالتالييي
قُْل َأغَير اِهللا َأبغي ربا وهو رب كُلِّ شَيء والَ تَكْسب كُلُّ            ﴿: المسئولية الفردية  .٣

ركُم مبِإلَى ر ى ثُمُأخْر رةٌ وِزازِرو الَ تَزِرا وهلَيا نَفْسٍ ِإالَّ عبِم ُئكُمنَبفَي كُمجِع
  فُونتَخْتَل يهف ينَـةٌ         ﴿ ،)١٦٤ألنعـام   ا( ﴾كُنْتُمهتْ ربـا كَـسكُـلُّ نَفْـسٍ بِم﴾              

   ).٣٨لمدثر ا(
سئول عن رعيته، األمام راع     مكلكم راع وكلكم    "سئول في إطار معين     مكل إنسان   و

ول عن رعيته ، والمرأة راعية فـي بيـت           والرجل راع في أهله ومسئ     ،ومسئول عن راعيته  
زوجها ومسئوله عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته والرجل راع في               

تحقيـق   –حديث صحيح   " "مال أبيه ومسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته          
  "تخريح السيوطي في الجامع الصغير األلباني



 ٥٥

  ::ق وعموم تلك الحقوقق وعموم تلك الحقوقتساوي الناس في الحقوتساوي الناس في الحقو  --))٢٢((
يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنْثَى وجعلْنَـاكُم شُـعوبا وقَباِئـَل              ﴿

          خَبِيـر يملاَهللا ع ِإن اِهللا َأتْقَاكُم نْدع كُممَأكْر فُوا ِإنارفـي  و ،)٠١٣لحجـرات   ا( ﴾ِلتَع
ـ «،  »وال لقرشي على حبشي إال بـالتقوى       على أعجمي  فضل لعربي    ال«الحديث الشريف    ا ي

معشر قريش اشتروا أنفسكم من اهللا، ال أغني عنكم من اهللا شيئا، يا بني مناف اشتروا أنفسكم                 
ن عبد المطالب ال أغني عنك من اهللا شـيئا، يـا           بمن اهللا ال أغني عنكم من اهللا شيئا يا عباس           
هللا شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت مـن           صفية بنت عبد المطالب ال أغني عنك من ا        

تحقيق  –صحيح الجامع الصغير للسيوطي      –حديث صحيح   » مالي ال أغني عنك من اهللا شيئا      
  .األلباني

والدعوة اإلسالمية ذاتها مقدمة لكل الناس القوي والضعيف، الغني والفقيـر الـسيد              
سلْنَاك ِإالَّ كَافَّـةً لِّلنَّـاسِ بـشيرا        وما َأر ﴿الحبشي  ووالعبد، العربي والعجمي والرومي     

ونلَمعالنَّاسِ الَ ي َأكْثَر نلَكا ويرنَذ٠٢٨بأ س( ﴾و .(   

  ::التضامن بين الرعية والتعاون على البر والتقوىالتضامن بين الرعية والتعاون على البر والتقوى  --))٣٣((
﴿     امرالْح رالَ الشَّهاِهللا و اِئرلُّوا شَعنُوا الَ تُحآم ينا الَّذها َأيالَ يو يدالَ الْهو

                لَلْـتُمِإذَا حانًا وـورِضو هِـمبـن رالً مفَض تَغُونبي امرتَ الْحيالْب ينالَ آمو الْقَالِئد
فَاصطَادوا والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ َأن صدوكُم عنِ الْمـسجِد الْحـرامِ َأن تَعتَـدوا       

وا علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُوا علَى اِإلثْمِ والْعدوانِ واتَّقُـوا اَهللا ِإن اَهللا              وتَعاونُ
   ). ٢لمائدة ا( ﴾شَديد الْعقَابِ

  ::الشورىالشورى  --))٤٤ ( (
يقود إلى حرية التعبير فـإن الـشورى          النظام اإلسالمي في كل تفصيالته     نإذا كا و

ريضة على األمام أن يطلبها      ف لمهمة، ذلك أنها تجعل حرية التعبير     تلك ا بتحديدا  أكثر التصاقا     
 وللرسـول   هللامن الرعية، وعلى الرعية أن تؤديها إلى األمام، وإلى غير األمام، فالنـصيحة              

فَبِما رحمة من ﴿ولألمام وللعامة والخاصة على حد سواء، والدين النصيحة كما هو معروف            
و كُنتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضوا من حوِلك فَاعفُ عنْهم واسـتَغْفر      اِهللا ِلنتَ لَهم ولَ   

              ينكِّلتَـوالْم ـبحاَهللا ي لَى اِهللا ِإنكَّْل عتَ فَتَومزرِ فَِإذَا عي األمف مهشَاوِرو ملَه﴾          
   ). ١٥٩ل عمران آ(



 ٥٦

ة بنص القرآن الكريم، وكذلك في اآلية إرشـاد إلـى           وهذا يعني أن الشورى فريض    
لرعية أداء  اوإلى من بعده أال يكونوا غليظ القلب أو مخيفا مرعبا، وذلك حتى يستطيع               النبي  

أن الشورى مـن قواعـد      " "الجامع ال حكام القرآن   "النصيحة إليه بدون خوف، وفي القرطبي       
علم والدين فعزله واجب وهذا  ال خالف فيـه   الشريعة وعزائم األحكام، ومن ال يستشير أهل ال       

والْواِلداتُ يرضعن َأوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ ِلمن َأراد َأن يتم الرضـاعةَ وعلَـى             ﴿
 تُضار واِلدةٌ   الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتُهن بِالْمعروف الَ تُكَلَّفُ نَفْس ِإالَّ وسعها الَ          

بِولَدها والَ مولُود لَّه بِولَده وعلَى الْوارِث مثُْل ذَِلك فَِإن َأرادا فصاالً عن تَـراضٍ               
               نَـاحفَـالَ ج كُـمالَدوا َأوعضتَرَأن تَس دتُّمَأر ِإنا وهِملَيع نَاحرٍ فَالَ جتَشَاوا ومنْهم

م ِإذَا سلَّمتُم ما آتَيتُم بِالْمعروف واتَّقُوا اَهللا واعلَمـوا َأن اَهللا بِمـا تَعملُـون                علَيكُ
يرص٢٣٣لبقرة ا(﴾ ب( .  

في أشد حاالت الخالف، ومن ثـم        تىحاهللا تعالى هنا يزكي الشورى بين األزواج        و
ة بين اإلنسان وزوجته، والفـرد      فالشورى سياسية عامة بين الراعي والرعية، وسياسية خاص       

ما خاب من أستشار بل     "وأسرته واآلخرين واألصدقاء على حد سواء، واألثر  اإلسالمي يقول           
هناك  و إذا استشارك أحد ولم تحسن له المشورة كنت خائنا لألمانة كما قرر الشرع في اإلسالم              

الَّذين يجتَنبون كَبـاِئر    و﴿سورة كاملة من القرآن الكريم تسمي الشورى وجاءت فيها اآلية           
       ونرغْفي موا هبا غَضِإذَا مشَ واحالْفَواِإلثْمِ و  واَأقَـامو هِمبوا ِلرابتَجاس ينالَّذو 

        قُوننْفي مقْنَاهزا رممو منَهيى بشُور مهرَأمالَةَ والص     مهابِإذَا َأص ينالَّذو  غْيالْب
 ونرنتَصي مهذه اآلية تجعل الشورى من صفات المؤمنين وتقرنها        و ،)٣٩-٣٧لشورى  ا( ﴾ه

  .بالصالة وترك اآلثام وغيرهما من صفات اإليمان
في إطار المدح فإن اهللا تعالي ذكر في القرآن في إطار سرده لقصة بلقيس ملكة سبأ                و
 ﴾َأفْتُوني في َأمرِي ما كُنتُ قَاطعةً َأمرا حتَّى تَشْهدونِ        قَالَتْ يا َأيها الْمُأل     ﴿أنها قالت   

  ). ٣٢لنملا(

  :  :  في الحديث الشريففي الحديث الشريفوو

رواه » و اجتمعتا في شورة ما خالفتكمـا      ل«لكل من أبي بكر وعمر       قول الرسول   ي
ن مما رأيت أحد أكثر مشورة ألصحابه       "ابن حنبل، وروي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال           

ذا استشار أحدكم المسلم فأشار علية بغير رشد        إ« وقول الرسول    )رواه الترمذي (" رسول اهللا   
الكثيـر   وفي األحداث التي حدثت في حياه الرسـول          رواه البخاري وأبن حنبل   . »فقد خانه 



 ٥٧

مجلـسا استـشاريا لتبـادل       قبل معركة بدر عند الرسول       ف الذي يؤكد على وجوب الشورى    
قام أبو بكر الصديق فقال وأحسن ثم قال عمر بن الخطاب فقال وأحسن             فين،  الرأي مع المسلم  

يا رسول اهللا، إمض لما أراك اهللا، فنحن معك واهللا ال نقول لـك              "ثم قام المقداد بن عمر فقال       
نا معكما مقاتلون فو الذي بعثك بالحق       إفاذهب أنت وربك فقاتال     "كما قالت بنو إسرائيل لموسي      

خيرا ودعـا   برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال رسول اهللا لو سرت بنا إلى   
له، ولم تقتصر استشارة الرسول في هذا األمر علي هؤالء الصحابة الذين هم من المهاجرين،               

كان يقصد األنصار وفطـن     و"أشيروا على أيها الناس   "قال  فبل أحب أن يستشر األنصار أيضا       
مل لوائهم سعد بن معاذ، فقال واهللا لكأنك تريدنا يا رسول اهللا؟ قـال  إلى ذلك قائد األنصار وحا 

فقد أمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا               "ال  ق. أجل
يا رسول اهللا لما أردت، فو الذي بعثـك بـالحق لـو              ضمومواثيقنا على السمع والطاعة، فا    
 نكره أن تلقـي     اخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وم       استعرضت بنا هذا البحر فخضته ل     

اء ولعل اهللا يريك منا ما تقربه عينك فسر         قبنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في الل         
  . بنا على بركة اهللا

 فـإن اهللا وعـدني إحـدى       يروا وابشروا، س«بقول سعد، ثم قال      فسر رسول اهللا    
  )٧(» القومالطائفتين، واهللا فكأني أري مصارع

ـ  سار الجيش المسلم إلى بدر، وهناك نزل في مكان معين         و اعترض علـى ذلـك      ف

هل هذا المنزل بأمر مـن اهللا أم أنـه الـرأي             الصحابي الحباب بن المنذر، وسأل الرسول       
أنه الرأي والمشورة، فأشار الحباب بن المنذر أن ينزل الجـيش            والمشورة، فافهمه الرسول    

تلك المشورة وأمر    فيمنع الكفار من الماء ويستفيد به وحده، فقبل الرسول          المسلم على البئر    
  )٨(.ابتنفيذه

وهكذا فإن الشورى كانت سلوكا نبويا منهجيا، في كل الحاالت بل في حاالت الحرب              
  .والطوارئ

  
  
  

                                                 

  ٢٠٠٥ط  –دار النشر والتوزيع اإلسالمية القاهرة  –الرحيق المختوم  –صفي الرحمن المبار كفوري  )١(
   ١٩٦٦طبعة القاهرة  –الدرر في اختصار المغازي والسير  "–ابن عبد البر  )٢(



 ٥٨

وفي غزوة أحد، تم عقد مجلس استشاري لتبادل الرأي بين المسلمين وكان من رأي              
ـ خرج المسلمون من المدينة وأن يتحصنوا بها، وأشار آخرون          ال ي  إ الرسول   الخروج مـن   ب

رغـم أن   و) ٩(عن رأيه واستجاب لمشورة هـؤالء،      المدينة ألحوا في ذلك، وتنازل الرسول       
  .رأيه كان الصحيح  

قاصرا على أمور السياسية والحرب فقط،       ولم يكن أمر الشورى بالنسبة للرسول       
فقبل أن ينزل الوحي ببراءة السيدة عائشة من حديث          األسرية أيضا، بل كان يستشر في شئونه      

  .كل من على بن أبي طالب، وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق أهله االفك رعا الرسول 
المسلمين في ذلـك فأشـار      في طريقة التنبيه إلى وقت الصالة، أستشار الرسول         و

مـن  "اقوس، فأشار عليه عبد اهللا بـن زيـد          البعض إلى استخدام البوق وآخرون باستخدام الن      
بالال  باألذان المعروف اآلن فأمر رسول اهللا       " من المهاجرين "، وعمر بن الخطاب       "األنصار

  .به فأذن  ، رواه  ابن ماجة
ألمر على نفس الطريقة، فكل خليفة مـن الخلفـاء          اوفي دولة الخلفاء الراشدين كان      

 يقطع أمرا دونهم، سواء في أمور       واليستشرهم   لصحابةاالراشدين كانت له مجموعة من كبار       
الحرب والسياسية، أو أمور االجتهاد في الفقه أو القضايا والمنازعات أو حتـى فـي شـئون                 
الصحة والمرض، فالخليفة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه استشار في أمـور كثيـرة منهـا                 

 تواجهه، فإذا وجد إجابة في كتاب اهللا        المواريث، والقضاء، وكان دائم السؤال عن األمور التي       
أخذ بها، وإن لم يجد خرج فسأل المسلمين، إما عمر بن الخطاب فقد استشار               أو سنة النبي    

وتطوير جهاز الدولـة وإنـشاء      . في أمور منها تعزير  شارب الخمر، واألخذ بنظام الدواوين         
  .جيش نظامي، وكذلك في الموقف من  الوباء الذي وقع في الشام

من بايع أميرا عن غيـر مـشورة        "ن الخطاب في هذا الصدد       ب من مأثورات عمر  و
  .رواه البخاري وأبن حنبل" المسلمين فال بيعة  له، وال بيعة للذي بايعه

شهدت اليرمـوك،   "فعلون ذلك يروي عياض األشعري فيقول       يكان الصحابة أيضا    و
  . حنبلرواه ابن" وعلينا خمسة أمراء، فأصبنا أمواال فتشاوروا

                                                 

  مرجع سبق ذكره  –بار كفوري صفي الرحمن الم) ٣(
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  ي نقد الديمقراطيةي نقد الديمقراطيةفف
لحضارة الغربية حضارة إغريقية وثنية ذات مسحة أو قشرة مسيحية مزيفة، وهـي             ا

حضارة تقوم على القهر والعنف والنهب والعنصرية وبديهي أنهـا تختلـف عـن الحـضارة                
كل ومن ثم فإن     ..... )١٠(اإلسالمية التي تقوم على التوحيد والعدالة والحرية وعدم العنصرية          

ما تفرزه الحضارة الغربية من إفرازات أو نظم سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية سوف يحمل               
بالضرورة السمات الثابتة لتلك الحضارة وإذا نظرنا إلى إفرازات الحضارة الغربية نجد أنهـا              
كلها عنصرية بال استثناء مثـل الفاشـية والنازيـة والـشيوعية واالشـتراكية والـصهيونية         

وكذا فإن كل تلك المنظومات أو الحكومات        )١١(الخ  ..... الية والديمقراطية واللبرالية    والرأسم
والدول التي قامت على أساسها سواء كانت ملكية أو جمهورية، يسارية أو يمينية كلها مارست               

بل إن ما كان منها يساريا كان أشد قسوة، فأكبر المذابح التي          ..... االستعمار والنهب والمذابح    
  .ارستها فرنسا في الجزائر تمت على يد حكومات االشتراكيةم

ومن المفيد هنا أن نقرر حقيقة أخرى، أنه ربما تكون هناك مناطق تتشابه فيها بعض               
المنظومات الغربية مع المنظومات اإلسالمية ولكن هذا ال يعني أن هناك تطابقا أو هناك صلة               

ائرتين في قوس ولكن لكل دائـرة مركـز         هي على غرار تقاطع د    ف) ١٢(عضوية بين الطرفين  
مختلف وقطر مختلف ومن ثم محيط ومساحة مختلفين ، وهكذا فإن هؤالء الذين يتحدثون عما               

أو غيرهما يقعون في خطأ منهجي كبير،        )١٣(يسمي باشتراكية اإلسالم أو الديمقراطية اإلسالم     
حرير المصطلح وعدم   ونحن نرفض هذا بالطبع، من باب أنه خطأ علمي، ومن باب ضرورة ت            

الوقوع في إرهاب هذا المصطلح، وألننا ندرك أن هناك خالف جوهري في المناهج والغابات،              
وفي الوسائل واألهداف بين المنظومة اإلسالمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرهـا           

  .من المنظومات

                                                 

  .م١٩٩٣ –القاهرة  –الدار المصرية للنشر والتوزيع  –محمد مورو / د. المواجهة بين اإلسالم والغرب )10(
ليس هنا محل تقصي مظاهر العنصرية في تلك اإلفرازات في هذا البحث، وذلك موضوع طويل يمكن  )11(

  .تتبعه في مصادر أخرى للمؤلف نفسه أو لغيره
 –مؤسسة بافاريا  –ترجمة محمد يوسف عدس  –علي عزت بيجوفيتش  –اإلسالم بين الشرق والغرب  )12(

  .م١٩٩٧
وهو مفكر كبير جًدا ومدافع عن اإلسالم دفاًعا مجيًدا، وقع في هذا الخطأ  –محمود عباس العقاد / األستاذ )13(

" الديمقراطية في اإلسالم"ا بعنوان واستخدم مصطلح ديمقراطية اإلسالم في أكثر من كتاب، بل أن له كتاًب
  .م٢٠٠٥القاهرة  –صدر في طبعات كثيرة أخرها عن دار نهضة مصر 
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ن أحدا في الشرق أو     راكمت سياسياً وثقافياً أ    ت بعد خبرات طويلة  و. آلن ا لبديهي ا نم
الغرب لم يعد يتحدث عن إمكانية وجود حرية في المنظومة الفاشية أو النازية، أو الـشيوعية،                
رغم وجود تنظير فلسفي حول مزاعم وجود تلك الحرية في تلك المشروعات، ولكـن النقـد                

أي نوع  لم يعد هناك إذن إدعاء وجود حرية من         ... النظري والتجربة الحية أطاحت بذلك اآلن     
 فـي   فهي موجـودة كان إال في الديمقراطية والليبرالية، ومن ناحيتنا وناحية كل مفكر منصف          

النظام اإلسالمي أيضا ، على أننا أمام محاولة لحسم المعركة قبل أن تبدأ بنوع من المغالطـة،                 
 فالبعض يحاول أن يتحدث عن الحضارة الغربية وكأنها هي وحدها الحضارة، ومن ثم فأما أن              

تقبل قيم الحضارة الغربية وإما فأنت معادي للحضارة والتقدم وبربري وأحيانا إرهابي، وكـذا              
فإن الحديث نفسه يدور حول أن الديمقراطية تعني الحرية،وهذا غير صحيح بـالمرة، نحـن               
نؤمن أن الحضارة الغربية حضارة فاسدة وقيمها فاسدة وال يمنع هذا أن يكون فيهـا بعـض                 

 يمنع أن تتشابه في بعض دعواتها مع النظام اإلسالمي ولكن هذا على طريقـة               اإليجابيات وال 
اتفاق شجرتين في لون الورق ولكن البذور مختلفة والثمار مختلفـة وأشـياء أخـرى كثيـرة                 

وكذلك ال يمنع وجود أفراد وجماعات      . مختلفة، ربما كاالختالف بين شجرتي الزقوم والزيتون      
ولكن هذا شذوذا   . تكون أكثرية أو أقلية تتصف باالتصاف والعدل      داخل المجتمع الغربي ربما     

يؤكد القاعدة، وهم أنفسهم يرفضون بشكل ما المنظومة الغربية والمهم أنهم ليـسوا أصـحاب               
كلها تقـود إلـى    ”mean stream“القرار، الغربي، أو ما يسمي الظاهرة في مجراها الرئيسي 

ة مثال مستمر منذ قرن على األقل بعد وقبـل إنـشاء          العنصرية القهر والعنف، فدعم الصهيوني    
إسرائيل برغم ممارسات علنية يومية فيها قمع هائل لإلنـسان الفلـسطيني والعربـي، وكـذا                

  .الخ...العدوان على العراق وأفغانستان
استخدام مصطلح الديمقراطية اإلسالمية خطأ علمي وسياسي أيضا وهو نـوع مـن             

 أنه ال حرية إال في اإلسالم ألنه فطـرة اهللا النـاس عليهـا               االستالب الحضاري، ونحن نري   
 وما يفسده   هوبديهي أن اهللا يصنع لإلنسان ما يصلحه ألنه الذي خلقة ويعلمه حقيقته وما يصلح             

وأن الديمقراطية لم ولن تحقق الحريـة، ربمـا تكـون           "أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير      "
ية أو النازية ولكنها في النهاية تظل إفرازا غريبا يحمـل           أفضل أو أسواً من الشيوعية أو الفاش      

نفس مساويء األرضية الحضارية التي أفرزتها، الحضارة الغربية في صورتها الديمقراطيـة            
أو تحت حكومات ديمقراطية مارست االستعمار، وهو نوع من قهر حرية اآلخرين، ومن ثـم               

 المستعمرات ومن ثم فهي ديمقراطيـة       فهي ديمقراطية مزيفة، وهي نفسها التي مارست نهب       
ناهبه، وهي نفسها التي أنشأت إسرائيل وسلحتها ومولتها وإسرائيل تمارس الديكتاتورية والقهر            
على مدار اليوم والساعة منذ أكثر من ستين عاما ومن ثم فهي ديمقراطية عنصرية وأصولية،               



 ٦١

 اليهودي، فكل يهودي متي وطـأت        يقوم قانون الجنسية فيها على أساس الدين       ةألنها تدعم دول  
قدمه أرض إسرائيل فهو يحصل على الجنسية فورا، وهي ديمقراطية مارست إبـادة الهنـود               

فهي ديمقراطية عنـصرية    "بعشرات الماليين "الحمر في األمريكتين، واألبورجيين في أستراليا       
 األقل ولم ولـن     بامتياز وهي فوق هذا وذاك مستمرة في تلك األمور منذ أكثر من قرنين على             

  ".العدوان على العراق وأفغانستان "هاتكف عن ذلك ألنها سمة أصلية في تلك الحضارة، آخر
 ومن ثم فإن تعريبها صعب شديد الصعوبة،        ،)١٤(الديمقراطية مشتقة من كلمة يونانية      

ألنها تعبر عن سياق اجتماعي وحضارة معينة مختلفة عن السياق الحضاري العربـي، وفـي               
ة فإن تلك الصعوبة تظهر في شيوع مجموعة من األخطاء العلميـة، فالـذي يقومـون                الحقيق

بتطبيق قواعد علم االجتماع الغربي الذي ظهر في سياق حضاري وثقافي واجتمـاعي معـين               
على ظواهر عربية وإسالمية نشأت في سياق اجتماعي آخر يقعـون فـي أخطـار فادحـة،                 

ا من المصطلحات تعني هناك غيـر مـا تعنـي فـي             فاألصولية مثال، والدين والدولة وغيره    
المشروع اإلسالمي تماما، ويجب التعامل مع أي ظاهرة بقواعد علم االجتماع الذي ينبع مـن               

ال يعني هذا أن علم االجتماع العربي أو اإلسالمي أفضل من علم            ونفس األرضية الحضارية،    
كل علم فيما يصلح له من ظـواهر        االجتماع الغربي، ولكن من العلمية والموضوعية استخدام        

ليقوم بتفسيرها وهذا معروف في العلوم الطبيعية ذاتها، فقانون نيوتن مـثال يـصلح لتفـسير                
 التي تصل إلى سرعة الضوء مثال فال يـصلح          ت العادية، إما السر عا    تالحركة في السر عا   

الديمقراطية نظام يونـاني    المهم أن   ...... معها قوانين نيوتن، بل قانون النسبية ألينشتين مثال         
أخذته أوروبا في إطار بعث الثقافة اإلغريقية والرومانية في بداية عـصر النهـضة، نظـام                
الديمقراطية اليوناني نشأ في القرن الثامن قبل الميالد على يد ليكرغ، وكان يقوم على انتخاب               

اقبين فـي   عدد من الزعماء عن طريق وضع الناس في مكان معين، ويوضع عدد من المـر              
 واحـدا ،    امكان قريب بحيث يسمعون الصوت وال يرون المنظر، ثم يتقدم المرشحون واحـد            

فكلما تقدم واحد منهم سجل المراقبون نصيبه من جلبة األصوات الخارجية، ولعل هذا نفسه ما               
ونالحظ هنا أن الذين كان يسمح لهم بالتـصويت هـم           ... تطور في نظام التصويت فيما بعد       

لذين يملكون سالحا، ثم بعد ذلك من كان له نصاب مالي معين، مع حرمان اآلخـرين                الناس ا 
من التصويت، وفي روما القديمة كان يتم التصويت بواسطة الوجهاء فقط ماال أو سالحا أمـا                
السكان  غير الرومان عموما فال حقوق سياسية لهم، أي أنها ديمقراطية عنصرية في أصلها،               

روبا هذا النظام فإن الجوهر لم يتغير كثيرا، فالعمال في إنجلتـرا لـم              وحتى بعد أن أخذت أو    
، وذلك ألنهم أصبحوا قوة الزمة للدولة في المصانع،         ١٨٦٧يأخذوا حق االنتخاب أال في سنة       

                                                 

  .هي كلمة ديموس )14(
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 سنة من هذا التاريخ، والمرأة اإلنجليزيـة        ١٨ولم يحصل عمال الريف على هذا الحق أال بعد          
 بعد الحرب العالمية األولي ألنها اشتغلت بأعمال المـصانع          لم تحصل على حق التصويت أال     
  .أثناء غياب الجند في ميادين القتال

ويالحظ األستاذ العقاد أن الحكومة الديمقراطية نشأت بين االسبرطيين أصحاب النظم           
واإلجراءات اإلدارية ولم تنشأ بين األثينيين أصحاب الفلسفات والبحـوث النظريـة، ويعلـق              

فمن الواضح أن الديمقراطية قديمها وحديثها لـم        " عباس محمود العقاد على ذلك بقولة        األستاذ
لية أقرب منهـا    مرف به لكل إنسان وأنها كانت إلى الضرورة الع        تتقم على الحق اإلنساني المع    

  .إلى المبادئ الفكرية واألصول الخلقية
ة، القائمـة علـى     وهكذا فإن هناك فارق جوهري بين الحرية في المنظومة اإلسالمي         

الحق الذي أعطاه اهللا لإلنسان، وعلى وجوب ذلك في كل الظروف وليس اسـتجابة لظـروف                
  .وتوازنات

الحرية في اإلسالم غير الحرية في الديمقراطية، فالحرية بغير إيمان هي حركة آلية             
يـة ال   والهياج فيها إلى الجهد الصالح وألن الحرية فـي الديمقراط      يحيوانية أقرب إلى الفوض   

تستند إلى قواعد أخالقية إنسانية أو ذات طابع إيماني ديني، فإنها ال تحرم مثال لعب القمار أو                 
شرب الخمر أو الزنا أو الشذوذ، بل تعتبر هذه حريات شخصية وبديهي أن فيها مـن الفـساد                  
واإلفساد وضياع الوقت والجهد، وغيبوبة العقل ماله أثر سلبي علـى المجتمـع واسـتقراره               

  .رخائه، ربما تؤدي إلى انهياره في النهايةو
يقوم النظام الديمقراطي، كما يقدم له فالسفته على اإليمان بالفرد أيمانا ال حـد لـه،                

وبديهي .... وأنه إذا تركت له الحرية الكاملة، فأنه ينحو بصورة طبيعية إلى مصلحة المجتمع              
قا الذي يدعي فالسفة النظـام ذاتـه         إلى الميتافيزي   أقرب أن هذا كالم نظري غير صحيح وهو      

أنهم يرفضونها، أنه ينطلق من فكرة مسبقه هي فكرة أن اإلنسان سيتصرف بصورة صـحيحة       
دائما، وأنه مجبول على ذلك، وبديهي أن التجارب البشرية ال تقول بهذا، فاإلنسان فيـه خيـر         

يختار الشر، والفـرد    وشر، وهو يختار الخير والشر، وبديهي أن البعض يختار الخير واآلخر            
 فََألْهمهـا فُجورهـا     ونَفْسٍ وما سـواها   ﴿نفسه ال يكون خيرا بالكامل أو شريرا بالكامل         

   . )٠١٠-٠٠٧الشمس ( ﴾وقَد خَاب من دساها  قَد َأفْلَح من زكَّاها  وتَقْواها

  
فيا لمنع تجاوز اإلنـسان،     أيضا أن وضع عقوبات على السلوك ليس وحدة كا         بديهيو

ال يتصرفون بطريقة صحيحة، ومن ثم فإن المحـصلة حـدوث           د  والذي يحدث عادة أن األفرا    
، ءاألقويـاء بالـضعفا  وتفاوت طبقي رهيب، بل واستغالل األغنياء أموالهم لالستبداد بالفقراء،  

http://tahasafeer.blogspot.com/
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تمعـات ذاتهـا    ويصبح المجتمع جحيما كما حدث في التجربة الليبرالية الغربية، بل هذه المج           
والمحصلة ضياع الحرية الحقيقية علـى مـستوي األفـراد     " االستعمار"تذهب لتنهب اآلخرين    

على مستوى الدول بعضها ببعض بل القارات بعضها ببعض، وقد لجأت الكثير مـن تلـك                و
 وضع ضوابط كثيرة ألغت بها مفهوم الحرية المطلقة للفرد، وأعطـت للحكومـات               إلي الدول

لطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومن ثـم نـسفت األسـاس النظـري             الكثير من الس  
وبديهي أن نظام الحرية في اإلسالم ينطلق من أنها حق أعطـاه            ..... للديمقراطية والليبرالية   

اهللا لإلنسان، وأن هذه الحرية ال تحقق بإطالق حرية الفرد وفق ضوابط سياسـية وأخالقيـة                
اإلنسانية أثبتت حتى اآلن أن المفهوم النظري والتطبيقي للحريـة          معينة ومن ثن فإن التجربة      

  .في اإلسالم هي الوحيدة الصالحة حتى اآلن
النظام الليبرالي إذن يقوم على الحريات األربع، وهي الحرية الـسياسية، والحريـة             
 االقتصادية، والحرية الفكرية، والحرية الشخصية، وهذه الحريات ثبت في الواقـع التطبيقـي            

األوروبي ذاته أنها مجرد أوهام، فالحرية السياسية يتم مـصادرتها علـى طريـق األعـالم                
والخداع ، وفي المحصلة فـإن المجمـع        ت  األصواء  والتوجيه والضغط على الناخبين، وشرا    

الصناعي العسكري في الدول الديمقراطية هو الذي يوجه السياسية ويحقق ما يريد في النهايـة   
 العلمانيـة    منظري في االنتخابات، ويعترف كبار   ب  ك من األفراد أو األحزا    من فوز هذا أو ذا    

والليبرالية والمؤمنين بالحضارة الغربية بذلك، فالدكتور فؤاد زكريا يقول في كتابة الـصحوة             
إن النظام الديمقراطي مبني أساساً على قيم فردية على الرغم مـن            "اإلسالمية في ميزان العقل     

أنه المدافع عن الحريـة الفرديـة، وحقـوق          ي يتخذه هذا النظام حين يؤكد     المظهر البراق الذ  
التعبير والكالم إلى آخر هذه الحريات الليبرالية المعروفة التي يتخذها الموافقون علـي هـذا               

لنظام هي  االنظام محورا لدعايتهم، وعلى الرغم من هذا كله فإن الحرية التي يدافع عنها  هذا                
 استغالل للضعيف، وكل ما عدا ذلك مـن حريـات تظـل ذات طـابع                في واقع األمر حرية   

  )١٥("شكلي
والحرية االقتصادية تؤدي في النهاية إلى وجود تفاوت طبقي رهيب وتـؤدي إلـى              

والية هندسية، والمحصلة النهائية هو أن      ت ،وأن ذلك يستمر بم     اكتناز الثروة  شقاء الفقراء وزيادة  
من الثروة فـي حـين أن        ٪٨٠يحتكرون   ٪٢٠ رخاء   يصبح نسبة قليلة من سكان العالم في      

النسبة مرشحة لألتساع طبعا، بل وحتى      ه  هناك آالف الماليين من البشر تحت خط الفقر، وهذ        
من الثـروة، وباسـتمرار      ٪٩٠تسيطر على    ٪١٠تلك هناك نسبة     ٪٢٠داخل مجتمعات ال  

والبـاقي   ٪١لوكـة ل    المتوالية ستصبح الثروة في الدنيا عموما ، وفي كل بلد خـصوصا مم            
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فقراء، وبديهي أن ذلك أدي إلى االستعمار أوال، ثم أدي إلى الشقاء االجتماعي ثانياً، ويمكن أن              
ة ألن الحرية االقتصادية والتنافس تـؤدي إلـى         ييؤدي إلى انفجارات هائلة اجتماعية، بل وبيئ      

 ثم حدوث كوارث من     استنزاف البيئة، واإلنتاج علي حساب التوازن البيولوجي والمناخي ومن        
التلوث وغيرها والحرية الشخصية تؤدي إلى انتشار الدعارة والشذوذ والخمر والميسر، وكلها            
أمور تقود إلى تفكك المجتمعات وهكذا فإن الديمقراطية فاسدة في أصلها النظري، وفاسدة في              

  .تطبيقاتها الواقعية على حد سواء
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  الليبرالية الجديدة الليبرالية الجديدة   ––العولمة العولمة 
ط االتحاد السوفيتي والمنظومة االشتراكية، ظهرت أفكار من أمثـال نهايـة            بعد سقو 

 وبدأ نشر فكرة تقول أن النظام الصحيح،        ،التاريخ، واالنتصار النهائي للديمقراطية والرأسمالية    
وأن الحضارة هي الديمقراطية والرأسمالية، وأنه يجب عـدم االعتـراف بالحـدود القوميـة               

يود الجمركية، واعتبار العالم قرية صغيرة وأن يصبح اإلنتاج ذو طابع           والوطنية وإلغاء كل الق   
عالمي، وبعيدا عن الشعارات فإن المطلوب هو تحويل العالم إلى حلبة مـصارعة بـين قـزم          
اقتصادي وعسكري وعمالق اقتصادي وعسكري وأن النتيجة معروفة سلفًا وهي جعل النهـب         

  . فًا به عالمًياوالظلم واالستعمار أمًرا مشروًعا ومعتر
والغريب هنا أن الدعوة إلى حرية المرور والتجارة وإلغـاء الحـواجز الجمركيـة              
واعتبار العالم قرية صغيرة اقتصرت على حرية رأسمال والبـضائع فقـط، فـي حـين أن                 
المفروض طالما أن العالم أصبح واحد وال داعي للحديث عن السيادة الوطنية أن يفتح البـاب                

نسان من هذا البلد إلى ذاك، ولكن الذي حدث مزيد من القيـود علـى هجـرة                 أمام مرور اإل  
اإلنسان وتنقله، بل ورصد ميزانيات وعمل شرطة وجيوش لمنع ما يـسمى بـالهجرة غيـر                
الشرعية، وكأن اإلنسان في هذا النظام العالمي الجديد أقل قيمة من السلع المسموح بمرورهـا               

  .دون قيد أو شرط
وهـم مـن بقايـا     )١٦(الجـدد  ن  ما يسمى في بالدنا بالليبرالييور ظهتزامن مع ذلك 

السابقين، أو المطبعين مع الكيان الصهيوني، وهم ال عالقة موضوعية بينهم وبين            ن  الماركسيي
الليبرالية، فهم يفتقدون ألبسط قواعد الليبرالية وهي االعتراف باألخر فهـم يـرون حرمـان               

 –لني والقانوني، ويدعون إلى إلغاء فكرة السيادة الوطنيـة          االتجاه اإلسالمي من حق العمل الع     
ويـدعون   –مع أن الليبرالية ارتبطت في أوروبا بفكرة السيادة الوطنية وظهور الدول القومية             
والتعامـل  ن  إلى نبذ فكرة االنتماء الديني والقومي والوطني ومن ثم التعايش مع اإلسـرائيليي            

تخدمه الواليات المتحدة للضغط على الحكومات وعلى       معهم، وهؤالء مجرد طابور خامس تس     
رغم إدراكنـا    –كل حال فإن التبشير بالديمقراطية المزعومة الذي قامت به الواليات المتحدة            

إال أن الواليات المتحدة ذاتها اتجهـت فـي          –منذ البداية أنه نوع من الكذب ال أكثر وال أقل           
م التي كانت تطالبها بالديمقراطية، وباعت من ثم مـا          النهاية إلى تسوية األمور مع أنظمة الحك      

  .يسمى بالليبراليين الجدد في سوق السياسة بثمن بخس
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    والمراجعوالمراجع  لمصادرلمصادراا
   .  الكريمالقرآن −
 ٣١٠ – ٢٢٤ الطبـري    جرير جعفر ، محمد بن      أبي " البيان جامع "  الطبري تفسير −

   .  بيروت– الفكر دار –هـ 
 بـن أحمـد األنـصاري       محمد عبد اهللا    أبي"  القرآن   كامألح الجامع "  القرطبي تفسير −

   . المصرية دار الكتب – هـ ٦٧١ توفىالقرطبي 
 – هــ  ٢٥٦ توفى البخاري أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل      لإلمام  البخـاري  صحيح −

   .  مـ١٩٥٥ القاهرة – الشعب دارطبعة 
ة دار الشعب    طبع – هـ   ٢٦١ – ٢٠٦ مسلم بن الحجاج القشيري      لإلمام  مسلم صحيح −

   .  مـ١٩٥٥ القاهرة –
  .  مـ ١٩٨٥ القاهرة – دار الريان –  المختومالرحيق الدين المباركفوري صفي −
  .  مـ ١٩٦٦ القاهرة طبعة –  في اختصار المغازي والسيرالدرر عبد البر ابن −
  .  مـ ١٩٦٨ القاهرة – الشعب طبعة دار –  الغابة في معرفة الصحابةأسد األثير ابن −
  .  مصر – مـ ١٩٠٩ مطبعة السعادة – السلطانية األحكام رديالماو −
  .  مـ ١٩٩٢ – مصر – دار الوفاء –  الشورى واالستشارةفقهتوفيق الشاوي  / د −
 مـ  ١٩٩٦ طبعة –  السياسية في المجتمع اإلسالمي    السلطةصبحي عبده سعيد     / د −

  .  مصر – جامعة القاهرة – الكتاب الجامعي –
 – القـاهرة  – نهضة مصر    –  اإلسالم وأباطيل خصومه   حقائق محمود العقاد    عباس −

  .  مـ ١٩٨٩طبعة 
 طبعة  – القاهرة – دار نهضة مصر     –  فريضة إسالمية  التفكير محمود العقاد    عباس −

  .  مـ ٢٠٠٠
 طبعـة   – القاهرة   – نهضة مصر    –  في القرآن الكريم   اإلنسان محمود العقاد    عباس −

  .  مـ ٢٠٠٣
 طبعـة  – القـاهرة  – نهضة مـصر   –  في اإلسالم  راطيةالديمق محمود العقاد    عباس −

  .  مـ ٢٠٠٥
 القـاهرة  – اإلسالمي دار المختار –  وأوضاعنا القانونيةاإلسالم عبد القادر عودة / د −

  .  مـ ١٩٧٧ –
 القـاهرة   – النور   مكتبة –  والسلطة في التاريخ اإلسالمي    القيادةعماد الدين خليل    / د −

  مـ ١٩٨٥طبعة -
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   . ١٩٨٠-القاهرة – دار الفكر العربي –  اإلسالميةالمذاهب رةمحمد أبو زه/ د −
         – القـاهرة  – دار االعتـصام     –  فـي اإلسـالم    الحرية  محمد الخضر حسين   الشيخ −

  .  مـ ١٩٨٢
 – القـاهرة  – نهضة مـصر     –  واألوضاع االقتصادية  اإلسالم محمد الغزالي    الشيخ −

  .  مـ ٢٠٠٢طبعة 
 طبعة  – القاهرة – نهضة مصر    –  والمناهج االشتراكية  اإلسالم محمد الغزالي    الشيخ −

  .  مـ ١٩٧٧
 طبعة  – القاهرة – نهضة مصر    –  واالستبداد السياسي  اإلسالم محمد الغزالي    الشيخ −

  .  مـ ٢٠٠٤
 األنجلو المصرية   مكتبة –  السياسية اإلسالمية  النظرية الريسمحمد ضياء الدين    / د −

  .  مـ ١٩٦٠ طبعة – القاهرة –
          طبعـة   – القـاهرة  – دار الـشروق     –  وحقـوق اإلنـسان    اإلسالم عمارة   محمد/ د −

  .  مـ ١٩٨٩
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